Flytjord.dk nyhedsbrev, maj 2020

Kære brugere af Flytjord.dk
Det er nu blevet tid til at udsende et nyhedsbrev til jer alle, som indeholder en opsummering af året 2019
og første kvartal af 2020 i forhold til de ændringer der er sket i Flytjord.dk.
Vi har i løbet af de sidste par år modtaget en del forslag fra jer om ændringer, som ville forbedre
arbejdsgangen ved anmeldelserne af de mange jordflytninger, vi alle arbejder med til dagligt. Vi støtter op
omkring dette, og arbejder på at gøre systemet så brugervenligt som muligt.
I 2019 blev der nedsat en arbejdsgruppe, som specifikt skulle arbejde videre med at få implementeret
efterspurgte ændringer i Flytjord.dk. Vi kan med glæde informere jer om, at der er blevet implementeret
følgende ændringer:
Nummer

Problemstilling

Implementeret løsning

1

a) Det fremgik ikke på anmeldelsen, hvorvidt jorden stammer fra
områdeklassificeret areal, kortlagt areal etc.

a) Det fremgår nu af anmeldelsen, hvilket område jorden
stammer fra.

b) Når en anmeldelse blev oprettet og en adresse blev valgt,
kom ”Resultatet af opslag i eksterne systemer” frem. Teksterne
var dog ikke retvisende.
Der manglede en knap til at kunne vælge en Ukendt transportør.
Jordmodtager skal kunne skrive jordmængden ind på en
anmeldelse, også selv om den er afsluttet
Når en sagsbehandler afviste en sag, stod den stadig som
godkendt på køresedlen samt "anmeldt ikke anvist".

b) Teksten er ændret ved fremsøgning af adresse, så de nu
er mere retvisende.

2
3
4

5
6

Når anmelder laver en søgning på deres sager ved brug af ”Søg”,
kunne jordmodtageren ikke fremvises.
Feltet ”Kartering” i anmeldelsen (under jordfanen) kunne ikke
vælges direkte af anmelder.

En knap til Ukendt transportør er nu oprettet.
Jordmodtager kan både registrere tilkørt jord på en
anmeldelse når den er aktiv, og når den er afsluttet.
Når anmeldelsen sættes til ”Afvist af kommunen”, så
genereres en ny pdf af anmeldelse, hvor det fremgår, at
anmeldelsen er blevet afvist.
En ny kolonne med jordmodtager er nu oprettet.
Det er nu muligt at vælge, at jorden skal til kartering.

FlytJord.dk kommunerne arbejder fortsat videre med udviklingen af FlytJord.dk. En af de opgaver, som vi
tager fat på inden længe, er at få videreudviklet historik- og kommunikationsfanen, så anmelder og
kommune kan kommunikere med hinanden via Flytjord.dk.
Hvis I har forslag til forbedringer, er disse velkommen, så Flytjord.dk kan udvikles og fortsat forbedres.
I 2019 blev Flytjord.dk en del af OS2 - Offentligt digitaliseringsfællesskab, som er en forening, der har til
formål at udbrede kendskabet til og brugen af Open Source produkter. Den bagvedliggende filosofi for
fællesskabet er at fremme samarbejde, deling og digital udvikling. Flytjord.dk er derfor at betragte som et
Open Source-system. Slutteligt har driften af FlytJord.dk været i planmæssigt udbud hen over vinteren
2019/2020 og vi kan med glæde oplyse, at NIRAS fortsat vil drifte FlytJord.dk. Vi ser frem til det videre
samarbejde med NIRAS, som i samarbejde med FlytJord.dk kommunerne vil stå for implementering og
udvikling af systemet.
De bedste forårshilsner fra Flytjord.dk kommunerne

Læs mere om Flytjord.dk på: https://os2.eu/produkt/os2flytjord.dk

