Checklista uppdatering – GEOSECMA for ArcGIS 10.5.1 SP5
1. För dig med GEOSECMA BAL
1.1. Att tänka på – Lantmäteriets godkännandeprocess
Lantmäteriet ställer krav på er som kommun att sätta upp en testmiljö och därefter
genomföra testfall enligt deras instruktioner. Först efter godkännande från Lantmäteriets sida
är det möjligt att börja använda tjänstebaserad uppdatering via BAL. Denna
godkännandeprocess gäller för respektive informationstyp. Det innebär att även om ni är
godkända för att använda BAL för byggnads- och adressinformation så måste ni kontakta
Lantmäteriet och genomgå motsvarande testprocess innan ni blir verifierade att även
inkludera lägenhetsinformation. Ni kan självklart välja att göra denna testprocess i steg och
börja med byggnadsinformation alternativt genomgå test och verifiering för alla tre
informationstyper samtidigt.

1.2. Kontakta Lantmäteriet
Kontakta Lantmäteriet för att påbörja godkännandeprocess. Vi rekommenderar att ni även tar
hjälp av oss och vårt projektstöd för att komma igång med BAL.

2. För dig med GEOSECMA Fastighet
2.1. Inställningar i GEOSECMA Manager
Efter uppdatering till service pack 5 behöver följande inställning göras i GEOSECMA
Manager för de som använder Lantmäteriets direktåtkomsttjänster:
•

Gå in under modul Fastighet samt Fastighet Direktåtkomsttjänster.

•

Välj ’Konto’.

•

Aktivera onlinetjänster.

•

Ändra inte inställningar för URL-anslutning, tidigare inställning bibehålls vid
uppdatering.

•

Tryck på ’Ny anslutning’.

•

Välj för vilken kommun direktåtkomsttjänster skall aktiveras.

•

Fyll i uppgifter för användarnamn samt lösenord som erhållits från Lantmäteriet.

•

Tryck på ’Aktivera onlinetjänst’.
www.sgroup-solutions.se
2019-05-13

•

Uppkoppling är nu aktiverad och verktyg för GEOSECMA Fastighet arbetar nu
mot direktåtkomsttjänsterna.

3. För dig med GEOSECMA LVDB
3.1. Redigering av NVDB-data via tjänstebaserat datautbyte
Från och med den 8 maj, tills det att ni installerat service pack 5, är det inte möjligt att
redigera eller exportera data via tjänstebaserat datautbyte till NVDB på grund av den nya
datakatalogen. Detta påverkar därför endast er som arbetar med redigering av NVDB-data
via tjänstebaserat datautbyte:
•

pågående redigeringsjobb, som innebär att ni checkat ut information från Trafikverket,
ska avslutas och checkas in till Trafikverket före 8 maj.

•

glöm inte att kalkylera in både Trafikverkets handläggningstid och er egen
korrigeringstid.

•

Ovanstående information har också kommunicerats i förväg specifikt till de
GEOSECMA-kommuner som det berör.

4. För dig med GEOSECMA Registerkarte-GML
4.1. Kontakt med Lantmäteriet
Det enda ni behöver göra i samband med uppdatering till service pack 5 är att kontakta
Lantmäteriet via drk-platsen@lm.se . Syftet är att ni behöver komma överens med
Lantmäteriet om datum när ert versionsbyte ska ske till RKGML-filer version 2.0.
Från det att ni har service pack 5 installerad är det endast möjligt att importera nya data i
version 2.0. Era pågående uppdrag, som redan har importerats i RKGML-version 1.0,
kommer däremot att vara möjliga att exporteras till Lantmäteriet i RKGML version 1.0. efter
uppdatering till service pack 5.
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