
En forespørgsel er udtaget til manuel behandling, da området er større 
end den maksimale størrelse, forsyningen vil udlevere ledningsdata for 
automatisk.

HxGN LER2 er en robot, der sørger for at modtage og 
besvare ledningsforespørgsler fra webservicen www.
ler.dk. Afhængigt af opsætningen kan op til 100% af 
henvendelserne håndteres automatisk.

Adminklient
Løsningen omfatter en web klient til Forsyningens 
sagsbehandlere, som giver adgang til den fremsendte 
information og til behandling af forespørgsler, som er 
sendt til manuel behandling. I adminmodulet kan man 
arbejde manuelt med forespørgsler ved fx at tilføje 
et dokument med kommentarer, filer eller kort til 
besvarelsen. Man kan genfinde tidligere besvarelser og 
fremsendte data ud fra forespørgslens afsender, dato, 
LER-id osv. og genfremsende - evt. med nye data - med 
et enkelt klik.

Sikker håndtering af henvendelser fra ler.dk
De leverede informationer gemmes, og forespørgsler 
logges i GIS-databasen, således at informationerne kan 
genfindes, hvis der i forbindelse med en overgravning 
skulle opstå en tvist om det leverede materiale.

Fleksibel datamapning
Løsningen indeholder en avanceret konverteringsmotor, 
så man kan mappe egne ledningsdata op mod LER 2 
datamodellen. Det betyder at data fra forsyningens 
ledningsregistreringsdatabase konverteres dynamisk 
ved hver eneste forespørgsel. Derfor besvares der altid 
med de seneste ledningsoplysninger. Løsningen kan læse 
geografiske data direkte fra SQL Server, Oracle, WFS 
m.fl.

I admin-webklienten kan sagsbehandleren hurtigt finde gamle 
besvarelser og håndtere forespørgsler, der er sat til manuel behandling

HxGN LER2 besvarer automatisk ledningsforespørgsler fra www.ler.dk
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Status på modtagne besvarelser

Relaterede produkter
• HxGN NetWorks Core | Designer

• Intergraph G/Technology Plus

• Intergraph G/DANVAND

• Intergraph G/DANDAS

• Intergraph G/Eldk

• Intergraph G/Varme

• HxGN NetWorks Comms

• HxGN NetWorks Core | Portal

LÆS MERE PÅ WWW.HXGN.BIZ/GIS-DA

Visning af besvarelser på egne graveforespørgsler i web- og desktop-GIS 
via WFS med fuld adgang til attributter
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Hexagon er en førende global leverandør af sensorer, software og autonome løsninger. Vi beskæftiger os med rumlige data, for at drive forbedringer i 
kvalitet og produktivitet på tværs af industrielle løsninger indenfor produktion, infrastruktur, sikkerhed og mobilitet. Vores teknologier former by- og 
produktionsmæssige systemer, så de i stigende grad bliver forbundet og selvstyrende - for at sikre en bæredygtig fremtid. 

Hexagons Safety, Infrastructure & Geospatial division udvikler GIS-løsninger, der henvender sig til stat, kommuner og forsyningsvirksomheder samt 
disponeringsløsninger til opgave- og ressourcestyring i beredskaber.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har omkring 21.000 ansatte i 50 forskellige lande og et årligt salg på ca. 3.9 mia. euro. Besøg os på hexagon.com 
og følg os @HexagonAB

Konfigureringsmuligheder
Løsningen kan konfigureres, så en række opgaver 
automatiseres. Det gælder fx:

• Standardtekster og dokumentationstyper til 
besvarelser af henvendelser

• Forespørgsler der skal sendes til manuel håndtering 
(baseret på fx ledningstyper, egenskabsdata, forhold 
i området, områdestørrelse mv.) og advisering af 
medarbejder 

• Boreprofiler fra underføringer o.l. kan også 
fremsendes automatisk

• Bufferzoner mv.

Visning af LER2-besvarelser
HxGN LER2 henter også LER2-besvarelser på 
forsyningens egne graveforespørgsler. Via WFS kan 
fremmede ledninger og rør så vises i desktop-, web- og 
mobilgis. Til HxGN NetWorks Core | Designer og HxGN 
NetWorks Core | Portal indeholder løsningen LER2-
klienter, hvor brugeren nemt kan tænde og slukke for en 
LER2-besvarelse og se status på de enkelte forsyningers 
besvarelser.

Åben, i skyen eller hos jer selv
Løsningen er uafhængig af GIS-platform, baseret på 
OpenSource og kan installeres hos forsyningen eller 
afvikles i skyen (Cloud). HxGN LER2 henter automatisk 
graveforespørgsler hos LER2 og sender svar tilbage i 
LER2 GML-format samt evt. tilknyttede filer.
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