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LUCRATIVE
– automatisk udlevering af ledningsplaner!
LuCrative er et nyt system udviklet af NIRAS Informatik som gør processen med at udlevere
ledningsoplysninger mere effektiv. Systemet automatiserer arbejdsgange, hvorved ledningsejer sparer tid og får mulighed for lettere at behandle alle former for ledningsforespørgelser.
Systemet
LuCrative henter automatisk graveforespørgsler på den pågældende ledningsejer direkte fra
LER. Forspørgslerne behandles i LuCrative, som herefter sender graveplaner (kort + bilag)
direkte til rekvirenten som pdf-filer.
Hvis en graveforespørgsel ikke resulterer i nogen graveplaner (fordi den ikke skærer ledningsdata), sendes en bekræftelse til rekvirenten.
Systemet undersøger, om der er særlige forhold, som gør, at ledningsudleveringen ikke kan
foretages automatisk (f.eks. anlægsarbejde) og informerer rekvirenten herom. Herefter
fremfindes planer til en administrator, som behandler forespørgslen manuelt.
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Private
Private, der forespørger via LER, henvises til LuCrative-hjemmesiden. Her kan rekvirenten
oprette sig, lave en graveforespørgsel, administrere sine forespørgsler, genbestille og tilpasse
indstillinger vedrørende udlevering (format, målestok, etc.). De private forespørgsler behandles på samme måde af systemet som ved direkte forespørgsler fra LER.
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Skærmbillede for oprettelse af privat ordre på hjemmeside

Ledningsejer
Ledningsejeren kan administrere alle graveforespørgsler, følgeseddel, indstillinger og
kontaktoplysninger via LuCrative-hjemmesiden.
Ved anvendelse af LuCrative opnår sagsbehandlers, at han/hun:
–– ikke længere skal hente ledningsplaner frem baseret på en graveforespørgsel
–– ikke længere skal afsende ledningsplaner
–– får et system, hvor graveforespørgsler kan administreres, og hvor forespørgsler, der ikke
automatisk kan udleveres, kan behandles
–– kan henvise private til en hjemmeside, hvor private kan oprette en graveforespørgsel
–– kan automatisere 90% af ledningsudleveringerne
Forudsætninger
1. Ledningsejer udstiller sine ledningsoplysninger som WMS og WFS. NIRAS Informatik
bistår gerne med dette.
2. Ledningsejer skaffer et virksomhedscertifikat til LER.
Tillægsvalg
–– Understøttelse af rasterplansudlevering.
–– Understøttelse af andre outputformater (Microstation, ESRI, MapInfo, etc.).
–– Udlevering af ledningsplaner på papir, hvor NIRAS står for hele proceduren, inkl. den
manuelle udlevering.
Hosting
LuCrative bliver hosted og vedligeholdt af NIRAS Informatik.
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