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Opsætning (GIS udbyder) 

For at kunne se jeres egne lag i Skyhost, skal I have en geospatial server der understøtter WMS og evt. WFS. 

GeoServer og MapServer er to eksempler på populære open source servere. Hvis I har en decideret GIS-

udbyder kan I kontakte dem for vejledning. Denne brugervejledning inkluderer et eksempel på hvordan 

man finder WMS stien til sine GeoServer lag (se afsnit: Opsætning (GeoServer)). 

  



Opsætning (GeoServer) 

Følgende eksempel viser hvordan man finder linket til jeres lag, hvis I bruger GeoServer: 

1. Gå ind på jeres geoserver administrations hjemmeside. Højreklik på et af de følgende links for at få 

WMS sti (på sigt også WFS). Fx version 1.3.0: 

 

2. Linket bør være noget der ligner følgende eksempel: 

 



Opsætning (Skyhost WebPortalen) 

1. Log på WebPortalen med en bruger der har GIS rettigheder.  

a. Hvis I ikke har brugere med GIS-rettigheder skal I først logge på med en administrator og 

aktivere rettighederne: 

 

2. Gå under GIS og tryk på tandhjulene for at starte opsætningen af eksterne lag: 

 



3. Indsæt WMS stien til den eksterne GIS-server (fx fra GeoServer el. Kortforsyningen). Du finder den 

samme sted som når du vil tilføje et WMS-lag til QGIS eller en anden klient. Tryk derefter på 

knappen for at hente lagene: 

 

4. En liste af tilgængelige lag kommer frem. Vælg det lag du ønsker at tilføje, giv det eventuelt et 

andet navn og tryk til sidst på Gem-knappen: 

 

Ønsker I at kunne markere et område for laget, skal I parre WMS-laget med en WFS featuretype: 

 



Udførelsen (Skyhost Webportalen) 

1. Når du har tilføjet laget kan du se det ved at vælge GIS i menuen: 

 

 

2. Du kan trykke på knappen for at få laget vist på kortet. Det kan også være nødvendigt at zoome 

tilstrækkeligt ind, før WMS-serveren tillader data vist: 

 

 



3. Klik på en feature på kortet for at få detaljer vist, samt mulighed for at tilknytte den til en opgave: 

 

4. På den oprettede opgave (eller den opgave du har tilføjet featuren til) vil featuren ligge som GIS-

lokation: 

 

  



5. Hvis du trykker på adressen vil du se nærmere detaljer om lokationen: 

 

  



Udførelsen (Jobs Appen) 

1. Fra appen vil GIS-lokationerne kunne ses på et job: 

   

2. Herfra kan man stryge til venstre (iOS) eller holde fingeren nede (android) på lokationen for at se 

detaljer: 

   



3. Tryk på menupunktet Detaljer for at se nærmere info fra GIS-lokationen: 

   

4. Hvis laget kan redigeres eksternt (se afsnit: Ekstern redigering af lag), vil dette også være muligt ved 

at trykke på knappen i bunden af feature-vinduet:  

   

 

  

  



Ekstern redigering af lag (Skyhost WebPortalen) 

1. For at kunne redigere i et eksternt lag, skal du først aktivere integration med eksempelvis NIRAS. 

Log ind med en administrator på Skyhost webportal. Naviger derefter til Opsætning -> Konto: 

 

2. Under overskriften Integrationer findes NIRAS, hvor en brugernøgle fra NIRAS angives (kontakt 

NIRAS for at få den). Tryk derefter på gem-knappen: 

 

  



3. Derudover skal laget, som du vil redigere, tilhøre kategorien NIRAS. Naviger til detaljesiden for den 

ønskede feature, fx gennem oversigten: GIS -> Listevisning -> Detaljer: 

 

 

  



4. Hvis den valgte feature tilhører et lag i NIRAS kategorien, vil der i bunden af vinduet forekomme en 

knap til at åbne featuren i NIRAS: 

 

 

  



Ekstern visning af Skyhost lag (Skyhost WebPortalen) 

I kan få vist Skyhost’s lag (fx geotags) i jeres eget GIS-system (via WMS eller WFS). 

1. Naviger til opsætningen: GIS -> tandhjulet: 

 

2. I bunden kan du aktivere eksponeringen af Skyhosts lag. For at aktivere GIS lagende skal du trykke 

på ”Aktiver / Opdater” knappen. For at få laget ind i jeres eget GIS system skal I kopiere WFS eller 

WMS-stien: 

 

  



 

Eksport af GIS lag 

Der er forskellige måder at få GIS data ud på. For at se hvilke GIS lag som er udstillet kan man tjekke på 

vores Geoserver ved url’en ovenfor med &request=GetCapabilities. 

”http://www.skyhost.dk:8081/geoserver/XXXXXXXX/wfs?service=wfs&version=1.1.0&viewparams=token:XX

XXXXXXXXXX&request=GetCapabilities” 

I dette kald kan du se dine GIS lag som du har fået udstillet. Under FeatureTypeList finder du en listen af 

FeatureType. Hver FeatureType er et lag du kan hente. 

 

Nu kan du hente disse lag med &request=GetFeature&typeName=NavnPåLag.  

”http://www.skyhost.dk:8081/geoserver/XXXXXX/wfs?service=wfs&version=1.1.0&viewparams=token:XXXX

XXXXXXXXXX&request=GetFeature&typeName=Geotag-4187-Forhindringer”. 

Med dette kald får du lag informationen ud med et standardformat der hedder GML2, hvilket kan ændre 

sig med tiden. 

 



For at vælge et af de andre output formater skal man tilføje &outputFormat=FORMATTET. Du kan finde 

hvilke formater som er supporteret i GetCapabilities kaldet (&request=GetCapabilities) under GetFeature 

og outputFormat. 

 

Output i JSON: 

”www.skyhost.dk:8081/geoserver/XXXXXXXXXX/wfs?service=wfs&version=1.1.0&viewparams=token:XXXXX
XXXXX&request=GetFeature&typeName=Geotag-4187-Forhindringer&outputFormat=application/json”. 

Output i SHAPE-ZIP: 

”www.skyhost.dk:8081/geoserver/XXXXXXXXXX/wfs?service=wfs&version=1.1.0&viewparams=token:XXXXX
XXXXX&request=GetFeature&typeName=Geotag-4187-Forhindringer&outputFormat=SHAPE-ZIP” 

Output i KML: 

”www.skyhost.dk:8081/geoserver/XXXXXXXXXX/wfs?service=wfs&version=1.1.0&viewparams=token:XXXXX

XXXXX&request=GetFeature&typeName=Geotag-4187-Forhindringer&outputFormat=KML” 

 

 

  



Visning af Geotags i QGIS 

Her vises hvordan man importerer baggrundskortet og Geotags til QGIS. 

 

Opsætning af baggrundskort 

 

1. Installer QGIS https://qgis.org/en/site/forusers/download.html   

(vi tager kun udgangspunkt i QGIS version 2.18) 

2. Gå ind under Plugins -> Manage and Install Plugins  

 

 

3. Søg efter openlayers i det nye vindue som åbnede  

 

 

4. Tryk på OpenLayers Plugin. Hvis du ikke kan se denne har du sandsynligvis installeret en nyere 

version af QGIS, vi tager kun udgangspunkt i version 2.18 (Kan du ikke se OpenLayers Plugin, så 

sæt flueben under Settings -> Show experimental plugins ) 

 

5. Tryk på ”Install plugin” 

6. Gå in under Web ->  OpenLayers Plugin -> OpenStreetMap -> OpenStreetMap 



 

 

Nu er kortet sat ind, nu kan man begynde på at indhente Geotags fra Skyhost’s GeoServer. 

 

Opsætning af Geotags med WMS 

 

1. Kontroller at brugeren har adgang til GIS modulet. Dette kan ses/sættes på Inde under brugere (se 

afsnit Opsætning ). 

2. Kopier stien til Geotag WMS (se afsnit Ekstern visning af Skyhost lag ). 

3. Åbn QGIS og højreklik på ”WMS” og tryk på ”New connection” 

 

4. Kopier linket/URL’en fra tidligere ind i URL feltet. Giv også laget et navn. Vær opmærksom på at du 

har WMS stien (det kan du se ved at den har WMS i navnet) 

 

5. Vælg GeoServer i dropdown 

6. Sæt flueben ved de to bokse (”Ignore GetMap…” og ”Ignore GetFeatureInfo…”).  

7. Afslut ved at trykke ”ok” 



 

8. Nu er dine Geotag lag under WMS. Alle dine Geotag kategorier vil blive vist her som lag. 

 

9. Højreklik på det lag du vil have vist på kortet og tryk på ”Add Layer” 

 

a. Du har også mulighed for at vise Jobs og Trackers. Jobs bliver vist som punkt ved den første 

lokation som er tilknyttet jobbet. Trackers viser sidste kendte position fra enheden. 

Lagende ligger sammen med Geotags. 

 

 

Opsætning af Geotags med WFS 

 

2. Kontroller at brugeren har adgang til GIS modulet. Dette kan ses/sættes på Inde under brugere (se 

afsnit Opsætning ). 

3. Kopier stien til Geotag WFS (se afsnit Ekstern visning af Skyhost lag ). 

4. Åbn QGIS og højreklik på ”WFS” og tryk på ”New connection” 

 



5. Kopier linket/URL’en fra tidligere ind i URL feltet. Giv også laget et navn. Vær opmærksom på at du 

har WFS stien (det kan du se ved at den har WFS i navnet) 

 

6. Afslut ved at trykke ”ok” 

7. Nu er dine Geotag lag under WFS. Alle dine Geotag kategorier vil blive vist her som lag. 

 

8. Højreklik på det lag du vil have vist på kortet og tryk på ”Add Layer” 

 

a. Du har også mulighed for at vise Jobs og Trackers. Jobs bliver vist som punkt ved den første 

lokation som er tilknyttet jobbet. Trackers viser sidste kendte position fra enheden. 

Lagende ligger sammen med Geotags. 

 

Dine Geotags kan nu ses på kortet som cirkler. Bemærk at farven på cirklerne vil ændre sig hver gang du 

tilføjer et lag.  

 



 

QGIS features vejledning 

Når du har sat QGIS op vil du have et baggrundskort og de lag som du har overført. Du kan se de aktive lag 

nede i venstre hjørne. Vær opmærksom på at lagende med Geotags skal være over OpenStreetMap samt at 

fluebenet skal være afkrydset, som vist på billedet nedenfor. 

 

Du har mulighed for at hente features ud ved at trykke på ikonet.   

 

Derefter finde et Geotag som er vist på kortet og trykke på det. Geotags vil blive vist som små røde 

firkanter på kortet hvis du har overført dem med WMS eller som cirkler hvis du har brugt WFS. 

 

 

 

Når du trykker på punktet, vil du i højre hjørne kunne se informationen fra det givende Geotag. Den vil som 

standard vælge at vise det som HTML men ved at vælge Feature i dropdown vil det blive formateret bedre. 

 



 

Bilag 1: Hvordan fungerer WMS? 
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Sidst opdateret: 01-02-2018 Version 1.2 Bilag 2: Side 1 af 2 
*geometriske attributter bliver ikke læst 
** polygoner og punkter er de eneste geometriske attributter der vil blive læst 

Bilag 2: Hvilke GIS-protokoller understøtter Skyhost? 

WMS 1.0.0 1.1.0 1.1.1 1.3.0 

GetCapabilities 
Request ✓ ✓ ✓ ✓ 

Response ✓ ✓ ✓ ✓ 

GetMap 
Request SRS/CRS 

EPSG:3857 ✓ ✓ ✓ ✓ 

EPSG:4326 ? ? ? ? 

EPSG:25832 ? ? ? ? 

Response format PNG ✓ ✓ ✓ ✓ 

GetFeatureInfo (klik på kort) 

Request SRS/CRS 

EPSG:3857 ✓ ✓ ✓ ✓ 

EPSG:4326 x x x x 

EPSG:25832 x x x x 

Response info_format 

GML 3 ✓* ✓* ✓* ✓* 

GML 2 ✓* ✓* ✓* ✓* 

Kortforsyningen (text/plain) ✓* ✓* ✓* ✓* 

NIRAS / kortinfo.net (XML) ✓* ✓* ✓* ✓* 
 

WFS 1.0.0 1.1.0 2.0.0 

GetCapabilities 
Request ✓ ✓ ✓ 

Response ✓ ✓ ✓ 

DescribeFeatureType 

Request ✓ ✓ ✓ 

Response output_format 
GML2 (XML-skema) ✓ ✓ ✓ 

GML3 (XML-skema) ✓ ✓ ✓ 

GetFeature (markér på kort) 

Request 

Spatial Operators 
Intersects ✓ x x 

Contains x x x 

SRS 

EPSG:3857 ✓ ✓ x 

EPSG:4326 ✓ ✓ x 

EPSG:25832 ✓ ✓ x 

Response info_format 
GML 3 ✓* ✓* ✓* 

GML 2 ✓** ✓* ✓* 



Sidst opdateret: 01-02-2018 Version 1.2 Bilag 2: Side 2 af 2 
*geometriske attributter bliver ikke læst 
** polygoner og punkter er de eneste geometriske attributter der vil blive læst 

 


