KortFordeler
Med KortFordeler får du altid opdaterede geo- og registerdata fra de offentlige tjenester. Vi leverer data i det format,
du ønsker direkte til dit kortsystem.

Undgå arbejdstunge opgaver
KortFordeleren bringer geodata direkte ud til dig
som bruger. Derved kan du fokusere på at anvende
og få værdi af data.

I har altid opdaterede data
LIFA har lang erfaring med distribution og forædling
af geo- og registerdata. Vi sikrer, at de data, der
udsendes med KortFordeleren altid er ajourførte.

KortFordeleren klarer sammen med din daglige softwareplatform alle de tunge rutiner, som sikrer
download, opdateringer, transformationer, indlæsning til databaser/øvrig distribution. Det både letter
dit arbejde og sparer dig tid.

Vi ved, hvor vigtigt det er, at matrikelkortet altid er
opdateret. Derfor leverer vi som standard opdateringer til matrikelkortet på ugentlig basis.

Mange varer på hylderne
KortFordeleren leverer data i gængse formater/
projektioner til CAD- og GIS-systemer. Du kan selv
afgøre, hvilke data du ønsker leveret direkte indlæst
i en spatial database, eller som almindelige CAD- og
GIS-filer i et givent format eller begge dele. Data
leveres typisk en gang om ugen. Det styres af en
lokal klient, der er installeret hos dig. Filer kopieres
til de ønskede mapper og/eller den lokale database
opdateres med nye data.

KortFordeler med grundkort - GeoDK

Nyoprettede adressepunkter er hos slutbrugeren
dagen efter oprettelse i BBR. GeoDK-opdateringer følger Geodatastyrelsens opdateringscyklus.
Vejnavnetema
Ud over leverance af de officielle data har vi beriget
datasættet. Vi kan f.eks. levere et vejnavnetema,
hvor vejnavnene placeres ’intelligent’. Funktionen
egner sig godt til CAD-platformene (AutoCAD og
MicroStation) og er særdeles nyttige også til GISog WebGIS-platformene.

Eksempel på vejnavnetema
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Fakta om KortFordeler
LIFA henter data
•

Opdaterede grundkort, matrikelkort, adresser m.fl.

•

Vi henter data, så du er sikret, at alle data er
tilgængelige og opdaterede.

LIFA forædler data
•

Data håndteres individuelt

•

Vi forædler data ved at kombinere dem, så dine
søgemuligheder bliver bedre.
Du får et skræddersyet design og opsætning af
linjer, flader og punkter efter dit valg.

LIFA leverer data
•

Vi konverterer data, så de kan anvendes i MicroStation, MapInfo, ArcGIS, QGIS, AutoCAD,
GeoMedia, G/Tech m.fl.

•

Du får de geografiske områder, du ønsker.

•

LIFA automatiserer processen, så du sparer tid.

Vil du vide mere om Kortfordeler?
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