
Afrapportering fra Mastra brugerdage 2013 
 

Vi har noteret os følgende:  

 

Driftsituationen: 

Der opleves ikke voldsomme problemer med tilgængeligheden af Mastra. Der blev orienteret om, at 

Mastra snart overgår til at køre på en ny web-server. 

Brugerne oplever at kortforsyningen fra Geodatastyrelsen, som leverer baggrundskortet, kan svigte, 

hvilket ytrer sig som hvide firkanter i baggrundskortet. 

For de brugere, som har muligheden, blev det anbefalet at anvende Firefox-browseren til at køre 

kMastra og iMastra. Chrome understøttes i øjeblikket ikke, men siges umiddelbart at fungere med 

Mastra.  

 

Kort: 

Unikort blev præsenteret. 

Der savnes mulighed for at linke til kort-modulet fra søge-skærmene. 

Print af kort-skærmbilleder blev diskuteret. Det ville være rart, hvis man direkte kunne beskære i kortet 

og få udsnittet med over i f.eks. word. Vi blev gjort opmærksomme på, at der nu (i hvert fald fra 

Firefox) er mulighed for at udskrive direkte til PDF. 

I Nøgletal på kort efterlyses mulighed for at filtrere på antal talte dage. 

Hvis man i ”Ret konfiguration via kort” retter på lokationen (kilometer/meter), skal koordinaterne følge 

med. 

”Find på kort” fungerer langsomt. 

KomSe Trafiktal: Applikationen anvendes ikke kun eksternt, men også internt i kommunerne. Der 

ønskes mulighed for at se flere nøgletal, f.eks. på samme måde som i ”Nøgletal på kort”. 

Der blev fremsat ønske om special-markering af tal fra indeværende år. 

”Find på kort”-funktionaliteten, hvor lokaliteten på en vej findes ved at ”klikke” på vejen, skal kun 

gælde for den aktuelle vejbestyrers veje. 

Generelt skal kort altid zoome ind til aktuel bestyrer ved opstart. 

 

Stræknificerede trafiktal: 

Der blev spurgt, om vejnettet for en kommune kunne hentes direkte i CVF. Strækningerne bør komme 

fra enten vejman.dk eller RoSy, da de eksisterende stræknificerede trafiktal på den måde kan bruges 

ved opdateringen. 

Brugervejledningen skal tydeliggøres vedr. opdateringen af trafiktallene. 

Der er behov for et ”pre-view” kort i Mastra til at vise de stræknificerede trafiktal. 

  

Udskrifter: 

Udskriftsmulighederne for enkeltkøretøjer skal forbedres. 

Ikke alle rapport-eksemplerne fungerer. 

 

Diverse: 

Tællekalenderen skal indeholde markering af skift til/fra sommertid. 

Det skal undersøges, om det er muligt at have fælles logon (SSO) med vejman.dk. 

Det skal undersøges, om de nye password-regler, hvor Mastra-brugerne skal skifte password en gang 

om året, også gælder for brugere som kun har læse-rettigheder. 

Der skal være brugervejledninger til alle nye faciliteter. 



Variable hastighedstavler – det skal overvejes at indføre en ”døgnprofil” for hastighedsgrænsen, som 

kan anvendes i de situationer, hvor de variable tavler anvendes til at sænke hastigheden i bestemte 

tidsrum på dagen.   
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