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Dette er nyhedsbrev til vore brugere af I-Archive billedhosting system til historiske flyfotos. Først og 

fremmest vil vi gerne gøre opmærksom på lanceringen af FlyFotosDK, men også benytte lejligheden til at 

fortælle et par andre nyheder.

FlyFotosDK 
Det har længe været et ønske fra vore kommunale og regionale 

kunder, at de historiske billeder der er optaget gennem tiden i 

Danmark, kunne blive tilgængelig i en samlet og overskuelig form.  

J.O. Informatik og I•GIS har derfor lavet en aftale, der gør alle de 

relevante serier og årgange nu bliver tilgængelige samlet. Ikke 

kun for de kommunale og regionale kunder, men generelt for 

alle, der måtte have dette behov.  

Dette er kommet i stand via udviklingen af en moderne teknisk 

løsning, der samler serierne fra de to flyfotodatabaser, og har 

fået navnet FlyFotosDK (Flyfotos.dk).   

 

 FlyFotosDK tilbyder både en Web Map Service (WMS) version 1.3 

og en moderne WebGIS-løsning, hvor forskellige grupperinger og 

sorteringer mulige (årti og skala). WebGIS’en kan desuden 

konfigureres individuelt efter behov.  

Både vores nuværende WMS-tjeneste og WebGIS-løsning 

bevares, samtidig med at de nuværende kunder har adgang til 

den nye fællesløsning hvis det ønskes. De gamle løsninger vil dog 

osgå køre videre. Også studerende og forskningsprojekter vil 

kunne få fri adgang. 

Indtægter fra salg af hosting skal dække drift, vedligeholdelse 

samt forsat performance optimeringer og moderniseringer af 

FlyFotosDK. 

Løsningen er klar og i drift, og forventes fuld færdigudviklet i 

efteråret 2020. Se mere på Flyfotos.dk. 

Vejdirektoratet - stereobilleder 
Vejdirektoratet beder altid I•GIS om at udarbejde nøjagtige 

historiske serier i forbindelse med vejprojekteringer, denne gang 

mhp. en ny fast forbindelse over Limfjorden. De udarbejdede kort 

indeholder fuld historisk dækning og som noget nyt, en 

stereoudgave over strækningen med udgangspunkt i seks 

udvalgte årgange.  

Stereovisningen der leveres via en WMS, giver vejdirektoratet en 

mulighed for at vurdere højdeforskelle, f.eks. i forbindelse med 

opfyldte huller i landskabet. 

Tekniske opjusteringer 
Vi har skiftet de gamle fysiske servere ud med et nyt og mere 

robust virtuelt server setup, og opjusteret driftsovervågningen.  

Vi kan derfor fortsat levere en meget høj oppetid på systemet. 

Samtidigt har vi opgraderet I•Archive servicen så vi kan tilbyde 

krypteret trafik via HTTPS, der efterhånden er et krav flere steder 

fra, samt implementeret en mere robust databaseplatform, der 

bedre kan skalere med kommende nyt indhold. 

Antallet af billeder vokser 
Også antallet af billeder i systemet vokser, og der er nu over 

230.000 enkeltbilleder i arkivet. 

I 2020 har en række kommuner fået lagt yderligere billedserier 

ind, i alt omkring 7.500 billeder er det blevet til. Det forventes, at 

når året er omme, vil yderlige ca. 5.000 billeder være tilføjet. 

 

 

Vi håber fortsat, at der er tilfredshed med vore ydelser, og vi står 

selvfølgelig til rådighed, hvis der er spørgsmål eller kommentarer. 

Med venlig hilsen,  

I•GIS 

Tlf.: 87 31 00 80 

Mail: i-gis@i-gis.dk 

Web: www.i-gis.dk 
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