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1. GEOSECMA Fastighet
1.1. Stöd för Lantmäteriets direktåtkomsttjänster
Nu införs stöd för att läsa Lantmäteriets fastighetsinformation online. I denna version omfattar
stödet att hämta grundläggande information såsom fastighet, adress, lagfaren ägare samt
samfällighetsföreningar. Eftersom samfällighetsinformationen togs bort i Lantmäteriets ÖFFformat 11.30 medför det att samfällighetsinformation återigen är tillgängligt, vilket exempelvis är
viktiga data i detaljplaneprocessen när rättigheter och servitut behöver kontrolleras. Dessutom
innebär detta stöd att analysfunktioner (t.ex. sök grannar, fastighetsförteckning, personunderlag
samt partnerkopplingarnas analyser såsom jämför ägare och beräkna vattenförbrukning) kan
baseras på aktuell realtidsinformation.

1.1.1.

Ökad flexibilitet avseende fastighetsinformation – välj det som passar er bäst

Det innebär med andra ord att GEOSECMA Fastighet numera kan hantera
fastighetsinformation från Lantmäteriet på två olika sätt, alternativt i en kombination av dessa
sätt:
•

Enbart via ett lokalt FIR

•

Enbart med hjälp av direktåtkomsttjänster

•

Hybrid av de båda

På så sätt erbjuds nu en ökad flexibilitet i användningen av fastighetsinformation i
GEOSECMA. Ni väljer själva det sätt som passar er organisation bäst.

1.2. ÖFF-uppdatering
Lantmäteriet kommer i början av 2019 att släppa en mindre reviderad version av ÖFF-format
11.30. Revideringen innebär nya domänvärden i taxeringsinformationen. För att skapa god
framförhållning för våra kunder så har vi redan i denna version uppdaterat GEOSECMA
Fastighet till att stödja denna förändring. Resultatet blir att GEOSECMA Fastighet därför inte
behöver uppdateras igen i början av 2019.
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1.3. Enklare import av fastighetsfiler
Arbetsflödet för att importera fastighetsfiler från Lantmäteriet är nu avsevärt förenklat. Detta
arbetsflöde hanteras via GEOSECMA Manager där förbättringar av användargränssnittet
genomförts. Förbättringarna avser såväl konfiguration av importen som hantering av eventuella
felmeddelanden.

1.4. Checklista installation
Om ni vill nyttja det nya stödet att Läsa Lantmäteriets fastighetsinformation via
direktåtkomsttjänster krävs ett antal förberedelser före installation. Dessa beskrivs i dokumentet
”Checklista installation GEOSECMA for ArcGIS 10.5.1 SP1”, som finns tillgängligt på vår
releasehemsida (http://sgroup-solutions.se/Produkter/GEOSECMA/Aktuellrelease/GEOSECMA_10_5_1_sp1).
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