
Anvendelser 
_________________________________ 
 
 
- Udtræk til dokumentation af målopfyldelse i det 
lovpligtige kvalitetssikringssystem og i forbindelse 
med diverse indberetninger til andre myndigheder. 
 
- Udtræk som kan være med til at danne grundlag 
for kvalitetssikring af nye data og for strukturering 
af allerede registrerede data. Ved kontrol af 
indgåede drikkevandsanalyser får man her et 
meget nyttigt instrument. 
 
- Udtræk anvendt til den daglige opgavestyring og 
i forbindelse med indsatsplanlægning. 
 
- Udtræk som et vigtigt redskab ved detaljerede 
analyser af timeregistrering til resursestyring. 
 
- Udtræk til direkte anvendelse som checklister, 
som bilag til tilsynsrapporter eller som grundlag for 
brevfletninger. 
 
- Udtræk til brug ved udarbejdelse af statistikker, 
til videre formidling af data, eller til anvendelse i 
GIS- og web sammenhænge. 
 
- Visualisering på kort ved præsentation der kan 
anskueliggøre komplekse sammenhænge, 
eksempelvis i forbindelse med høringer, 
borgermøder eller i den daglige sagsbehandling. 

________________ 
 
 
 
 
 
Rapportgenerator.dk arbejder såvel ad-hoc med 
små enkeltstående opgaver som efter mere faste 
samarbejdsaftaler. 
 
Send en email med kontaktmuligheder og en 
skitsering af eventuelle opgaver. Du vil herefter 
blive kontaktet telefonisk. 

Baggrund 
_________________________________ 
 
 
- Rapportgenerator.dk er et privat uafhængigt 
firma, der beskæftiger sig med opgaver relateret til 
GeoEnviron, MapInfo og E & M databasen. 

- Rapportgenerator.dk har som sit primære 
formål, at levere redskaber der kan medvirke til, at 
de meget store mængder data der dagligt 
indsamles i de offentlige forvaltninger kan 
nyttiggøres og komme i anvendelse med enkle 
midler uden det meget resursekrævende arbejde 
med at sammenstykke data manuelt fra gang til 
gang. 

- Gennem mere end 20 års beskæftigelse med 
myndighedsopgaver i offentlige forvaltninger har 
rapportgenerator.dk opbygget en solid faglig og 
administrativ baggrund, som muliggør 
kvalificerede vurderinger af, hvordan kravene til 
indberetninger i forhold til gældende lovgivning 
bedst opfyldes. 

- Flere års erfaring som systemadministrator og 
support i Miljøcenter Østjylland I/S med 22 
ansatte, danner grundlaget for til stadighed at 
kunne fokusere på en rationel og praktisk 
anvendelse af systemerne i deres helhed. 

- Miljøcenteret servicerede dagligt 24 kommuner i 
Århus Amt. 

 
 
 
v/Jan Bille 

Mejløvænget 33 
8381 Tilst 
 
Email:       post@rapportgenerator.dk 
Website:   http://rapportgenerator.dk 
 
CVR-nr.:    98937757 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Når du  
 skal bruge  
 dine data igen… 
 
 
 
 
Redskaber til 
 
lederen 
sagsbehandleren 
planlæggeren 
formidleren 

 
 
 
 
 
Rapportgenerator.dk  
bistår kommunerne med udtræk, kombination 
og visualisering af data 



GeoEnviron 
_________________________________ 
 
 
- Rapportgenerator.dk's kerneydelse er at 
udarbejde og opsætte rapportudtræk af data fra 
miljøsystemet GeoEnviron, primært ved 
anvendelse af programmet InfoMaker. 
 
- Rapporterne kan kaldes direkte fra GeoEnviron 
af den enkelte bruger. De aktiveres direkte fra 
menulinien, på samme måde som systemets 
indbyggede rapporter. Rapporterne kan yderligere 
filtreres og sorteres af brugeren. 
 
- Designmulighederne i programmerne gør det 
muligt, at anvende udtrækkene direkte som 
standardbilag til tilsynsrapporter, eller som 
grundlag for opkrævning af gebyrer eller 
periodevise statistiske oversigter. 
 
- GeoEnviron giver mulighed for at gemme de 
udtrukne data i mange forskellige formater, 
hvilket letter den videre anvendelse i andre 
systemer. 
 
- I GeoEnviron kan rapportskabelonerne gemmes 
på en måde så alle kan have adgang til at 
anvende dem såvel i forbindelse med gentagne 
rutiner som lejlighedsvise udtræk. 
 
- GeoEnviron databasen kan i øvrigt tilgås direkte 
med MapInfo hvorved der hurtigt kan skabes 
overblik over de indsamlede data. 

________________ 
 
 
Eksempler hvor GeoEnviron data med fordel kan 
vises på kort: 
 
- Oversigter over drikkevandsvandkvaliteten. 
 
- Fordeling af dyrehold og udspredning af slam 
og husdyrgødning. 
 
- Oversigter over indgåede drikkevandsanalyser. 

E & M databasen 
_________________________________ 
 
 
- E & M databasens mange oplysninger kan i 
forvejen hentes og kombineres med mange 
forskellige værktøjer. 
 
- Når E & M databasens data ønskes 
sammenholdt med data fra andre fagsystemer 
findes der dog sjældent færdige værktøjer. 
 
- Data fra E&M databasen som knyttes sammen 
med data fra forskellige andre fagsystemer giver 
et stærkt værktøj i forbindelse med planlægning i 
kommunen. 
 
- E & M databasen kan tilgås direkte fra MapInfo, 
hvorved oplysningerne hurtigt og nemt kan indgå i 
kortvisninger sammen med data fra GeoEnviron 
eller andre systemer. 

________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eksempler på tilfælde hvor en geografisk visning 
af data fra E & M kan være hensigtsmæssig: 
 
- Udtræk af ejer- og adresseoplysninger ud fra 
geografisk placering ved rundskrivelser i 
forbindelse med høringer og orienteringer. 
 
- Oversigter over opvarmningsformer, 
renseforanstaltninger og vandforsyningstyper i 
forbindelse med planlægning i de tekniske 
forvaltninger. 
 
- Fordeling af husstande og børn i forbindelse 
med planlægning af undervisningstilbud eller 
skolebuskørsel. 

MapInfo 
_________________________________ 
 
 
- MapInfo og andre GIS systemer giver en 
umiddelbar mulighed for at anskueliggøre store 
datamængder og selv meget komplekse 
sammenhænge. 
 
- MapInfo giver mulighed for at sammenstille 
data, som normalt vil være meget vanskelige at 
sammenholde. 
 
- MapInfo er et effektivt værktøj når man har 
behov for at sammenholde data fra flere 
forskellige fagsystemer. 
 
- Visning af data på kort giver et overblik over 
placeringer, fordelinger og koncentrationer som 
vanskeligt kan opnås på andre måder. 
 
- Behandling i MapInfo er den sidste del af 
databehandlingen, og er ofte den del af processen 
der afgør om ens budskab når igennem. 
 
- MapInfo giver i vid udstrækning mulighed for at 
automatisere en lang række arbejdsprocesser i 
forbindelse med udtræk og opdateringer af data. 
Herved sikres at de viste data altid er aktuelle og 
man undgår at skulle opstille procedurer fra gang 
til gang. 

________________ 
 
 
 
 
Eksempler på tilfælde hvor geografisk visning er 
næsten uundværlig: 
 
- Præsentation af spredningsberegninger. 
 
- Planlægning hvor husstandsoplysninger 
indgår. 
 
- Visning af kombinerede data fra flere forskellige 
fagsystemer. 


