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1. Databaser 

1.1 Hvordan opretter jeg en ny database 
 

 
 
En ny lokal GeoGIS2005 database i Access format oprettes således 
 
1. Start GeoGIS2005 
2. Start Database Administratoren – Vælg fanebladet Opret 
3. Angiv sti til Access databasen 
4. Vælg GeoGIS som database format 
5. Klik Opret DB – Database Administratoren skifter til fanebladet Åben 
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6. Giv evt. databasen et forklarende navn 
7. Vælg default database side 
8. Klik Åben, der både tilføjer og åbner den nye database 

 

1.2 Hvordan tilknytter jeg mig til en eksisterende database 
 

 
 
En eksisterende database kan åbnes vha. drag and drop eller ved at benytte 
Database Administratoren: 
 
1. Vælg fanebladet Åben 
2. Klik på knappen Ny 
3. Angiv venligt navn 
4. Angiv type, f.eks. MicroSoft Access 
5. Angiv sti til databasen 
6. Angiv database format til GeoGIS 
7. Angiv default database side 
8. Klik Åben, der både tilføjer og åbner den nye database 
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2. Sager, Boringer, Jordprøver og Poreluft 

2.1 Hvordan opretter jeg en sag 
 

 
 
1. Vælg database siden Boredata eller Boredata - Simpel 
2. Vælg folderen Sager 
3. Indtast som minimum Firma, Sagsnr. og Titel 
4. Nye records tilføjes i bunden af listen 
5. Data gemmes vha. værktøjsbjælken, genvejsmenuen eller nemmere ved at 

klikke på den orange overskriftsbjælke. 
6. Opfrisk folder træstrukturen vha. den tilhørende genvejsmenu eller ved at dob-

beltklikke på overskriftsbjælken. Dette bevirker, at foldere for indtastning af bo-
ringer vises. 

7. Hvis databasen indeholder mange sager, så kan brugeren med fordel åbne 
den enkelte sag i et nyt skærmbillede, vha. knappen F1: Se Sag 
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2.2 Hvordan opretter jeg en boring 
 

 
 
1. Marker den relevante sag i sagsskærmbilledet 
2. Indtast de tilhørende boringer i det underliggende skærmbillede 
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2.3 Hvordan indtaster jeg prøver 
 

 
 
1. Marker den relevante boring i boringsskærmbilledet 
2. Vælg fanebladet Prøver 
3. Indtast som minimum prøvenummer, Type, Top/Bund, Dybde og Geologiskbe-

skrivelse 
4. Formater geologien ved at vælge funktionen F3: Formater Geologi – Alle 
5. Koten opdateres når skærmbilledet opdateres vha. genvejsmenuen eller nem-

mere ved at dobbeltklikke på den orange overskriftsbjælke 
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2.4 Hvordan indtaster jeg jordanalyser 
 

 
 
1. Marker den relevante boring i boringsskærmbilledet 
2. Vælg fanebladet Jordanalyser 
3. Hvis man skal indtaste data for alle prøver, så kan man benytte funktionen: F1: 

Indsæt Prøver til at opretter analyser for alle definerede prøver 
4. Indtast som minimum prøvenummer, standatkode, sekvens og værdi 
5. Hvis man skal indtaste mange analyser til en enkelt jordprøve, så kan man be-

nytte funktionen: F2: Indsæt Analysegruppe 
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2.5 Hvordan indtaster jeg poreluftanalyser 
 

 
 
1. Poreluftanalyser oprettes i fanebladet Gasprøver 
2. Angiv som minimum prøvenr., dybde, dato og type 
3. Vælg folderen Gasprøver i træstrukturen: 
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1. Analyseværdier kan nu indtastes i fanebladet: Gas Analyser 
2. Analysedefinitionerne kan evt. tilføjes vha. en analysegruppe, hvis man vælger 

funktionen: F1: Indsæt Analysegruppe 
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2.6 Hvordan finder jeg analyseparametre og analysegrupper 
 

 
 
1. Vælg database siden Analyseparametre 

 
Bemærk, at for Pid benyttes normalt Standatkoden 0018, der standard står for 
Lystransmission. Teksten kan ændres i det viste skærmbillede. 
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3. Lokaliteter, Anlæg og Vandprøver 

 

3.1 Hvordan opretter jeg en lokalitet 
 

 

 
 
2. Vælg database siden Vanddata 
3. Vælg folderen Lokaliteter 
4. Indtast som minimum Lokalitet, Beskrivelse. Angiv at lokaliteten er Aktiv. 
5. Nye records tilføjes i bunden af listen 
6. Data gemmes vha. værktøjsbjælken, genvejsmenuen eller nemmere ved at 

klikke på den orange overskriftsbjælke. 
7. Opfrisk folder træstrukturen vha. den tilhørende genvejsmenu eller ved at dob-

beltklikke på overskriftsbjælken. Dette bevirker, at foldere for indtastning af an-
læg vises. 
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3.2 Hvordan opretter jeg anlæg 
 

 
 
1. Marker den relevante lokalitet i skærmbilledet: Lokaliteter  
2. Indtast de tilhørende anlæg i den underliggende folder: Anlæg 
3. Angiv som minimum Anlægsnr. (Boringsnr.) og Type. Marker anlægget som ak-

tivt. 
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3.3 Hvordan opretter jeg vandprøver 
 

 
 
1. Vælg folderen Anlæg, så anlægsskærmbilledet vises øverst og vandprøve-

skærmbilledet vises nederst. 
2. Indtast vandprøvenr., dato. Angiv, at vandprøven er aktiv. 
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3.4 Hvordan tilføjer jeg vandanalyser 
 

 

 
1. Vælg folderen Vandprøver, så vandprøveskærmbilledet vises øverst og vand-

analyseskærmbilledet vises nederst. 
2. Indtast parameter, metode, ident. (fortløbende nummer), værdi og enhed 
3. Alternativt benyt funktionen: F5: Indsæt Analysegruppe til at indsætte en 

foruddefineret analysegruppe 
 
 

4. Standatfiler 

 

4.1 Hvordan indlæser jeg en standat fil 
 
Vandanalyser, Jordanalyser og Poreluftanalyser kan indlæses vha. standat forma-
tet. 
 
GeoGIS2005 kan oprette Lokaliteter, Anlæg, Sager og Boringer vha. de oplysnin-
ger, der findes i standat filen. Dette styres vha. tilhørende navne masker. Brugeren 
kan også vælge, at indlæse data til foruddefinerede Lokaliteter, Anlæg og Sager, 
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ved at angive masken 0.0 Som Angivet. Denne sidste mulighed er den mest sikre, 
men kræver, at standat filerne kun indeholder data for en position. 
 

 
 
1. Start Standat programmet fra menuen Hjælpeværktøjer 
2. Vælg standatfilen, der skal indlæses 
3. Vælg databasen, der skal indlæses til 
4. Angive relevante masker for nøglefelterne: Lokaliteter, Anlæg og Sager 
5. Udfør step 1, der indlæser data i en midlertidig standat database og kontrolle-

rer filen for fejl i relation til standat formatet 
6. Udfør step 2, der indlæser data i GeoGIS databasen 
7. Kontroller log filen: 
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4.2 Hvordan omdøber jeg en boring 
 
Ved indlæsning af data fra standat filer vil data nemt blive indlæst under forkerte 
boringsnavne. 
 

 
 

1. Find boringen med det forkerte navn i boringsskærmbilledet. 
2. Overskriv det forkerte navn med det rigtige 
3. Gem data 
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4.3 Hvordan flytter jeg en prøve fra en boring til en anden boring 
 
Har man allerede oprettet den boring, der skal modtage data fra en standat fil og er 
data blevet indlæst på en forkert boring, så kan prøverne flyttes til den rigtige bo-
ring. Samme opskrift gælder for jordprøver og gasprøver. 
 

 
 
1. Find de fejlplacerede prøver 
2. I det lodrette detaljeskærmbillede markeres nøglefelterne som ikke skjulte, dvs. 

de bliver vist i listen 
3. Den rigtige boring angives 
4. Data gemmes 
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4.4 Hvordan omdøber jeg et anlæg 
 

 
 
1. Find anlægget, så det er listet i anlægsskærmbilledet 
2. Overskriv anlægsnummeret med det rigtige anlægsnummer 
3. Data gemmes 
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4.5 Hvordan flytter jeg en vandprøve fra et anlæg til et andet anlæg 
 

 
 
1. Find de fejlplacerede prøver 
2. I det lodrette detaljeskærmbillede markeres nøglefelterne som ikke skjulte, dvs. 

de bliver vist i listen 
3. Det rigtige anlæg angives 
4. Data gemmes 
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5. Flytning af data mellem databaser 

5.1 Hvordan kopierer jeg en sag fra en database til en anden database 
 
Efter endt indtastning, indlæsning og kvalitetssikring kan data flyttes f.eks. Region 
Syddanmarks centrale GeoGIS database. Dette gøres nemmest vha. Hjælpeværktø-
jet: Import, Eksport og Opdatering. Data flyttes afhængig af om de tilhører en 
sag eller om de tilhører en lokalitet. 
 

 
 
1. Start programmet: Import, Eksport og Opdatering. 
2. Vælg funktionen: Database Eksport > 02 GeoGIS Data – Vha. Sag 
3. Vælg fra database 
4. Vælg til database 
5. Angiv hvilken sag, der skal eksporteres: 
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5.2 Hvordan kopierer jeg en lokalitet fra en database til en anden database 
 
Efter endt indtastning, indlæsning og kvalitetssikring kan data flyttes f.eks. Region 
Syddanmarks centrale GeoGIS database. Dette gøres nemmest vha. Hjælpeværktø-
jet: Import, Eksport og Opdatering. Data flyttes afhængig af om de tilhører en 
sag eller om de tilhører en lokalitet. 
 

 
 
1. Start programmet: Import, Eksport og Opdatering. 
2. Vælg funktionen: Database Eksport > 03 GeoGIS Data – Vha. Lokalitet 
3. Vælg fra database 
4. Vælg til database 
5. Angiv hvilken lokalitet, der skal eksporteres: 
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