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Indhold:
• Hvilke datasæt findes i FLIS
• Hvordan er FLIS opbygget – overordnet  
 omkring datamart-struktur vs. relationsda 
 tabase-struktur
• Anvendelse af GIS-views fra LOIS FLIS   
 Service
• Eksempler på GIS-analyser på FLIS-data
• Regler for anvendelse af personfølsomme  
 data
• Anvendelse af datamarterne i øvrigt

Under workshoppens øvelser, arbejdes der direkte 
på egne data. Derfor er det at foretrække at alle 
deltagere har adgang til deres lokale FLIS-data. 
Adgangen skal bruges til øvelser i SQL Server 
Management Studio, GIS og Excel mv.

Forudsætninger:
Kendskab til GIS og databaser er en fordel. 
GIS-analyser demonstreres i QGIS, hvorfor det er 
nødvendigt at have adgang til dette eller et tilsva-
rende GIS-system.

Målgruppe:
GIS-medarbejdere fra kommuner som ønsker at 
tilbyde GIS-analyser på FLIS-data i egen organi-
sation.

Medbring:
Egen PC med installation af QGIS (eller tilsvarende) 
og adgang til egne data via VPN og SQL Server 
Management Studio.
Hvis opkobling til eget netværk ikke er muligt stilles 
et virtuel testmiljø til rådighed som kan tilgås fra 
egen PC.

FLIS
Workshop I - FLIS
Workshoppen retter sig mod GIS-medarbejdere i kommuner som allerede har adgang til lokale kopier 
af datamarterne fra FLIS eller fremadrettet ønsker at arbejde med disse data. Hvis FLIS-data geokodes, 
enten autoamtisk gennem LOIS FLIS Service eller manuelt, kan man udføre spatiale analyser og opdage 
nye mønstre. Workshoppen giver basisviden om hvilke data der ligger i FLIS og hvordan de kan kobles 
og anvendes spatialt.

Workshops på kontoret i Odense

Workshoppen faciliteres af Henrik Skov og Allan 
Larsen, der begge har stor erfaring i GIS og anven-
delse af register- og fagdata i spatiale analyser.

Pris: 4.900 kr. pr.  dag pr deltager

Evt. forberedelse grundet specielt workshop-
indhold: 1.300 kr. pr. time efter medgået tid

Priserne er inkl. frokost m.v. men ekskl. moms.

Workshops hos dig

LIFA kommer også gerne ud og afholder 
workshops hos jer. Fordelene er bl.a., at 
workshoppen bliver afviklet i jeres driftsmiljø, 
dermed kan workshoppen også målrettes 
kursusdeltagerne, så de får mest muligt ud af det.

Pris: 15.000 kr. pr. dag - max. 8 deltagere
Ekskl. transporttid, transportomkostninger samt 
eventuelt forberedelsestid ved specielle behov.

Priserne er ekskl. moms


