
WEBGIS for alle
KortViser anvendes til visning af kort i samspil
med ejendomsdata og øvrige data, som kan
georelateres. Løsningen henvender sig bredt
til f.eks. ledningsejere, forsyningsselskaber,
landinspektører, forsikringsselskaber, banker,
ejendomsmæglere og landboforeninger.
 
Gratis adgang til danske grunddata
Med indførelsen af frie danske grunddata har du 
mulighed for at komme i gang med at bruge Kort-
Viser her og nu - helt gratis. 

Navigation og søgning i kort
Du kan panorere og zoome i kortet med de lands-
dækkende grunddata eller egne data efter behov. 
Du kan også søge landsdækkende på alle adres-
ser og ejendomme i Danmark.

Mange kortfunktioner
LIFA KortViser indeholder mange funktioner.

Adgang til funktioner er styret med brugerstyring, 
som sikrer at brugerne tildeles de rette funktioner.
Du får bl.a. følgende kortfunktioner:

• Print af kortbillede inkl. markeringer i kort
• Opmåling af areal/længde i kort
• Funktion til centrering af kort i aktuel  

GPS-position
• Informationssøgning med mulighed for at 

angive dybe links, alias på attributter m.m.

Integration
KortViser giver dig mulighed for at integrere til an-
dre systemer enten via URL eller webservice 
integrationer. Løsningen integrerer i øjeblikket
LIFA’s løsninger, EjdExplorer og TLExplorer, og 
skaber dermed rammen om en løsning, hvor bru-
gere kan få adgang til alle tilgængelige ejendoms-
informationer samlet på ét sted.
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KortViser er en WEBGIS-løsning, der gør det let at  
distribuere dine data, så alle i organisationen har  
samme beslutningsgrundlag.

KortViser



Administration og brugerstyring
KortViser indeholder et webbaseret modul med 
adgang til at administrere løsningen. Alle relevan-
te indstillinger er tilgængelige for administratoren, 
og der er mulighed for at administrere roller og 
nye brugere. 

Moduler
KortViser indeholder tilkøbsmoduler, som giver 
ekstra faciliteter og muligheder. Moduler tilkøbes 
og tilpasses individuelt efter ønsker og behov. 
Der er følgende valgsmuligheder:

• LER-besvarelsesmodul
• Mulighed for publicering og distribution af
      egne data
• Avanceret plotmodul

Åbne standarder
KortViser er udviklet oven på Open Source ba-
serede værktøjer, som giver sikker drift og korte 
svartider på selv meget store datamængder. Løs-
ningen er opbygget omkring anvendelse af åbne 
standarder, der samtidig giver stor fleksibilitet til 
at inddrage eksterne services eller eksponere 
egne data, som services på åbne standarder.
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KortVisers moduler

Vil du vide mere om KortViser?


