Notifikationsområ der
– Nå r du gerne vil orienteres om aktiviteter
Notifikationsområder er en del af samgravningsmodulet i LER
Ønsker du at holde dig orienteret om aktiviteten inden for et givent område, kan du oprette et
notifikationsområde i LER. Når du opretter et notifikationsområde, vil du blive orienteret når der kommer
en graveforespørgsel eller en samgravningsannonce inden for dit valgte område. Et notifikationsområde er
ikke synligt for andre, men kan bruges til almen orientering og til koordinering af gravearbejder som ikke er
planlagt.
Hvis du har planlagt gravearbejde eller renovering af ledningsnet og ønsker at være synlig for andre, kan du
oprette en samgravningsannonce i stedet for.

Nedenfor er beskrevet hvordan man opretter et notifikationsområde i LER.
Notifikationsområdet er ikke synligt for andre
•
•
•
•
•

Opret/ret notifikationsområde
Udskriv eller gem kvittering
Tegn et annonceområde
Upload et annonceområde
Ændre eller slette notifikationsområde
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Opret
notifikationsområde
Åben www.ler.dk og klik på
login

Vælge nøglekort eller
nøglefil og log på

Vælg ”Notifikationsområder”
i menuen
Klik på ”Opret
notifikationsområde” midt
på siden

Herefter skal du tegne det
område, du er interesseret i
Du kan zoome i kortet eller
søge via en adresse.

Du kan både indtegne eller
indlæse det relevante
område som GML

LER version 1.0

2

•
•

•
•

•

Du skal givet dit område en titel
Herefter kan du vælge om du kun
vil have besked når der kommer
graveforespørgsler eller også for
samgravningsannoncer
Du skal vælge hvem notifikationen
skal sendes til
Du skal vælge en dato for
hvorlænge området skal være
aktivt. Efter den dato slettes
notifikationsområdet automatisk.
Du kan altid efterfølgende selv
slette et notifikationsområde eller
ændre det

Tryk på gem som godkendt
hvis du er færdig eller gem
som kladde hvis du vil du
ikke er sikker på om
annoncen skal være aktiv
endnu. Hvis du gemmer
notifikationsområdet som
kladde, vil det automatisk
blive slettet efter 40 dage
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Tegn notifikationsområde
For at tegne en flade: (1) Klik
på ”Tegn flade”
(2) Stil musen i det ene
”hjørne” af det område du
ønsker at tegne. Klik én gang
på venstre mussetast – der
kommer en blå cirkel frem. Hiv
i musen, så følger en blå linje
med. Klik en gang i næste
”hjørne” og så fremdeles til du
har tegnet den ønskede flade.
Når du er færdig med at tegne
fladen afslut med et
dobbeltklik på musen og (3)
Din polygon vil være blå med
mørkeblå kant.
OBS du må ikke lave linjer der
krydser
Du kan rette i en flade ved at
klikke på ”Rediger flade” (1)
Klik på den flade, du vil
redigere. Så skifter den farve
til lilla (2). Du kan ændre
fladen ved at trække i de røde
cirkler i hjørnerne med musen.
Klik midt i fladen, når du er
færdig med at redigere.

Vil du slette en flade, klik på
”Fjern Flade” (1)
Klik på fladen, du vil slette. Så
skifter den farve til blå (2)
Klik på ”Slet flade” i pop up
vinduet (3)
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Indlæs/upload
notifikationsområde
Du kan uploade dit
notifikationsområde, som
GML (version 2.1.2) eller DSFL
(basis-udgaven af DSFLformatet version 970901). Du
kan evt kontakte LER support
på support@sdfe.dk for en
specifikation for krav til koder
m.m.
Vælg Indlæs graveforespørgsel
Vælg GML eller DSFL (1)
Klik på Gennemse og find filen
(2)
Klik på Indlæs (3)
Herefter kommer der en flade
frem på kortet og felterne
udfyldes som ovenfor

Ændre eller slette
notifikationsområde
Et notifikationsområde bliver
automatisk inaktiv når
aktivperioden udløber.
Du kan dog altid slette et
område før tid eller ændre
polygonen.
Vælg ”Notifikationsområder”
– ”Seneste
notifikationsområder”
Her vil de sidste ti områder
vises.
Vælg ”Rediger” hvis du skal
ændre eller ”Slet” hvis
området skal slettes
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