
Opfølgning på Mastra brugerdage 13.04.2011 og 14.04.2011 
 
På møderne i Fløng og Skanderborg fremkom der en række kommentarer, forslag og ønsker, 
som vi efterfølgende har gennemgået: 
  
1.Tælleplansmodul/Opfølgning skal have en overhaling 
Kompuboks på tælleplan 
Automatberegning af periode 
Kalenderknap virker ikke 
 
Svar: 
Det går vi i gang med snarest 
 
2.Trafiktypebestemmer på baggrund af bl.a. vejtype skal implementeres i iMastra 
I kMastra findes en mulighed for at bestemme trafiktyperne for andre køretøjsarter end motorkøretøjer 
ud fra nogle enkle oplysninger. Herved spares man for manuelt at fastsætte trafiktypen for 
køretøjsarterne i en køretøjsklassifikation en for en. Denne funktionalitet er også ønskelig i iMastra. 
 
Svar: 
Det vil blive implementeret snarest 
 
3. Løbende breddeberegning i Specifikation af opregnede rapporter, så man bliver informeret 
når man overskrider grænsen for PDF-rapporterne. 
En iMastra ting – når man specificerer opregnede rapporter, skal man holde sig under et vist antal 
kolonner for at man kan få rapporten ud som PDF. Der ønskes under specificeringen løbende besked 
om hvorvidt man er over grænsen for hvad der kan genereres som PDF-rapport. 
 
Svar: 
Er idriftsat 
 
4. On-kort forklaring til navigation 
I de skærmbilleder hvor man opererer i et kort, er det ønskeligt med en hjælpeknap, så man kan blive 
vejledt i hvordan man navigerer i kortet. 
 
Svar: 
Er implementeret som ”Hjælp til brug af kort” 
 
5. Luftfoto i Kortmoduler   
Det kunne være rart bl.a. ved ”Stedfæst på kort” at kunne skifte til luftfoto.  
 
Svar: 
Er implementeret, men vi har problemer med at få øverste del af Jylland med. En afklaring af dette 
problem er iværksat. 
  
6. Ombryd opregnet rapport, så hvert snit bliver kolonne?  
Der fremkom forslag om, at man i iMastra skulle kunne vælge at få ”vendt” en opregnet rapport for at 
omgå begrænsning i antal kolonner ved PDF-udskrifter. 
 
Svar: 
Vil ikke umiddelbart blive implementeret, da der er mange problemer i det. 



 
7. Årstal sammen med Opregnet tal i kort-visningen (cirkel med tal). 
For at kunne få et rigtigt overblik i ”Cirkler med tal” under ”Nøgletal på kort” er det nødvendigt også at 
kunne se årstallet. 
 
Svar: 
Er implementeret. 
 
8. Koordinater indlagt føres tilbage til Stationsregister. 
Stationsregisteret indeholder også koordinater – en opdatering af koordinaterne i Kort-modulet kunne 
også slå igennem i Stationsregisteret. 
 
Svar: 
Der foregår i øjeblikket nogle overvejelser vedrørende en tættere sammenknytning mellem 
stationsregisteret og iMastra, og i denne sammenhæng vil dette emne blive taget op. 
 
9. Forslag om email ved nyheder  
Det kunne være en god idé at få nyheder, som optræder på forsiderne af Mastra, tilsendt som Mail. 
 
Svar: 
Det vil indgå i de fremtidige udviklingsplaner. 
 
10. Skræddersy din rapport  
Det ville være rart med større muligheder for at kunne skræddersy udskrifterne. 
 
Svar: 
i iMastra har man visse muligherder for at skræddersy rapporter, bl.a. kan man vælge ikke at få 
opregnede resultater (øverste højre hjørne) vist. Vi vil arbejde frem mod også at tilbyde det i kMastra. 
 
11. Kursus efter sommerferie - et for begyndere, og et for viderekommende. 
Der ønskes kMastra-kurser -  et for begyndere, og et for mere viderekomne. 
 
Svar: 
Der arbejdes videre med planerne. Kurserne vil formentligt blive afholdt i Middelfart. 
 
12. MASTRArum – kan det nedlægges? 
Det bliver ikke brugt, men der kan være et behov ved udveksling af store filer. 
 
Svar: 
Mastrarum nedlægges. Problemet med de store filer tager vi hvis og når det opstår. 
 
13. Gamle rapporter er succesfuldt nedlagt, ingen savner dem 
 
Svar: 
Jubii 
 
14. En del kommuner anvender ikke stationering. 
Visse kommuner anvender ikke stationering/kilometrering på deres veje, hvilket vanskeliggør tilretning 
af måle-steder i Mastra, da strukturen forudsætter at det findes. 
 
Svar: 
Vi er meget opmærksomme på problemet, og vil forsøge i samråd med udbyderne af vejforvaltnings-
systemerne vejman.dk og Rosy at gøre det håndterbart for kommunerne. 



 
15. Kursus i valg af korrekt trafiktype. 
 
Svar: 
Det er så grundlæggende, at det vil indgå i alle de Mastra kurser vi afholder. 
 
16. Snitfilter på nøgletal på kort 
 
Svar: 
Det er lidt uklart hvad der menes, men vi kan implementere at man kan fjerne viste nøgletal enkeltvis, 
så kun den ønskede information står tilbage. 
 
17. Visning af flere nøgletal i samme boks  
Når man ”åbner” et nøgletal på kortet, vil det være rart at kunne se alle de opregnede resultater for 
stedet. 
  
Svar: 
Det er implementeret. 
 
18. Dobbelttællinger, visning af opregnede resultater for hver periode. 
 
Svar: 
Det er i dag sådan, at Uge-rapporterne viser periodens opregnede resultater, og de samlede 
opregnede resultater for året. ”Opregnede tal, ét snit, et år” viser opregnede resultater baseret på hele 
året. Vi vil ikke på det nuværende grundlag ændre ved dette. 
 
19. 15%-fraktil på Mastra-eksport 
Der mangler 15%-fraktil i Mastra-eksporten fra kMastra. 
 
Svar: 
Det er rettet nu. 
 
20. Sortering på lokale vejnavne. 
Sorteringen af lokale vejnavne er uhensigtsmæssig. 
 
Svar: 
Det er rettet nu. 
 
21. Eksempel på import af data til lokale vejnavne (eksempel-CSV) 
Det vil være rart for f.eks. Rosy-kunder at kunne se et et eksempel på et format, som de kan bruge til at 
få lokale vejnavne ind i Mastra. 
 
Svar: 
Eksempel-formatet vil blive fremstillet. 
 
 
22. Vejledning i anvendelse af krydsmodulet i iMastra. 
 
Svar: 
Der ligger en udmærket, brugeroprettet vejledning i ”Brug af iMastra” under 
Dokumentation/Vejledninger. 
 
23. Ønsker om at kunne søge på køretøjsart (C/K eller MOTORKTJ) i kMastra.  
 
Svar: 



Det er implementeret. 



 
24. Der var et ønske om, at vejbredder kan hentes via det nye snit- stamdata. 
I visse situationer kunne det være rart at have flere oplysninger fra vejman.dk i Mastra’s Snit-stamdata 
udskrift. 
 
Svar: 
Vi vil se på mulighederne  
 
25. Ønske om Mastra-eksport for cykler/knallerter. 
 
Svar: 
Det vil blive implementeret med de relevante opregnede tal. 
 
26. Ønske om systemlinier på kort som i vejman.dk 
 
Svar: 
Vi vil ikke umiddelbart implementere det – Mastra er til punktdata.  
 
27. Ønsker og behov for mere informative udskrifter til borgerhenvendelser 
 
Svar: 
Vi er i gang med at se hvad der kan gøres i den retning. 
 
28. Ønske om at tælletidspunkt (periode) kommer på udskrift ved ad hoc tællinger 
Hvis der kun er talt én periode på et år, bør periode start og slut fremgå på ”Opregnede resultater, ét 
snit, ét år”. 
 
Svar: 
Det vil blive implementeret: 
 
29. Registrering af vindmølletransporter. 
 
Svar: 
Mastra kan ikke gøre andet end at læse hvad der kommer ind i tællefilerne. Mastra tager ikke hensyn til 
den øvre grænse i øverste længdeinterval, så hvis man indstiller sit tælleapparat med en høj nok øvre 
grænse (og apparatet kan håndtere det), så bør transporterne optræde i tællefilen – og blive indlæst i 
Mastra. Men det kan være svært at udskille transporterne fra andre køretøjer over 22 meter. 
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