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Årets fokus 
For at sikre systemets stabilitet, forlænge levetid og mindske ressourceforbrug til incidenthåndtering, support 

og vedligehold på lang sigt er modernisering af Vinterman i fokus i 2023.  

Udover nyudvikling af eksisterende services/funktioner vil der også indgå udvikling af ny funktionalitet pba. af 

opstået behov. 

 

Modernisering 
De nedenstående moderniseringsopgaver på Vinterman er prioriteret på baggrund af kritikalitet i forhold til 

kernefunktionalitet og driftsstabilitet og derudover i den rækkefølge som teknologisk giver mening at starte 

med. 

 

Ny brugerflade til Chaufførapp 

Den eksisterende brugerflade (frontend) på chaufførapp er udviklet på forældet teknologi og benytter plugins 

som ikke længere understøttes. Det betyder at der er stor risiko for fejl og stort ressourceforbrug på fejlret-

ning. Når den ny brugerflade udvikles, indtænkes ny funktionalitet (ny rollefunktion) Tilsyn, som har været 

ønsket og lovet til brugerne over flere år.  

Gevinst: Den ny brugerflade vil mindske risiko for fejl bl.a. pga. teknologiunderstøttelse. Den ny brugerflade 

bliver mere brugervenlig og giver derudover flere muligheder for fremadrettet af udfase udkaldsrobot og mini-

mere komponenter i Vinterman.  

 

Udkaldsflow 

Dette punkt indebærer, at den nuværende funktionalitet vedr. udkald skrives ud af Vinterman klienten og en 

ny webside udviklet i Angular. implementeres og erstatter nuværende udkaldsfunktionalitet. Der vil være 

funktioner og arbejdsflows som relaterer sig til udkald, som ikke omfattes af denne opgave, herunder fakture-

ring og udkaldsrobot, som vil komme senere i moderniseringsforløbet. Løsningen vil omfatte både ny bruger-

flade og ny database til denne del, samt nye services/datalag til overførsel af data mellem brugerflade og 

database. 

Når det nye udkaldsflow er udviklet, vil al udkaldsstyring ligge i ny webside hvilket inkluderer oprettelse af  

ruter, referenceplaner og handlingsplaner samt foretage udkald, skifte status, afslutte aktiviteter, afslutte ud-

kald mm. 

Dette er også første spadestik i transformationen fra at være windows-klient til at være en webbaseret løs-

ning, hvori også indgår ny rollestyring og login. 

Gevinst: Udkaldsflow er kernefunktionalitet i Vinterman og det der på inden modernisering giver store udfor-

dringer mht. belastning. At udkaldsflow udskilles både med hensyn til ny database og webside, vil give bedre 

driftsstabilitet og mere intuitivt flow forbrugeren. Dette bør fremadrettet give færre supportsager og gøre det 

langt nemmere både at rette eventuelle fejl og videreudvikle på løsningen.  

 
Nyt kortgrundlag og ensretning af kortbrug 

Vinterman indeholder pt flere forskellige kortgrundlag (Here, Open Streetmap og Google Maps), for at ens-

rette og simplificere funktioner vedr. kortvisninger skal eksisterende kort erstattes med GeoDK kortgrundlag. 

Når kortgrundlaget udskiftes, vil det give mening at nytænke alle kortvisninger i Vinterman og samle til et nyt 

Hovedkort, hvor dette kort skal erstatte alle kortvisninger i nuværende Vinterman klient og ruteportal. Det bli-

ver en ny webside udviklet i Angular og hvor den enkelte bruger vil have mulighed for at til- og fravælge vis-

ninger på kortet, herunder aktive ruter, flådestyring, målestationer m.m. 
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Gevinst: Først og fremmest undgår vi vedligehold og betaling for diverse kortlicenser, samtidig med at vi får 

øget brugervenlighed og mulighed for at løse forretningsbehov (bl.a. bedre lokationsvisning) som pt ikke kan 

lade sig gøre pga. den bagvedliggende teknologi (Delphi) 

 

Øvrig videreudvikling 
 

Restsaltmodel 

Der udestår stadig opgaver i forhold til justeringer i og test af dataflow, mod henholdsvis RSI (Klimator) og 

Vejvejr (DMI).  

 

Mindre brugerønsker og justeringer 

Opgaver som opstår løbende pga. akut opståede behov for justeringer, både i forhold til funktionalitet, inte-

grationer og udvikling af services.  

Analyse af opgradering af Vinterman setup for Færøerne 
Færøerne benytter et setup omkring Vinterman som er forældet med en efterhånden meget gammel version 

af Vinterman og deres helt egen database. Vi bør kigge på om de kan fortsætte deres nuværende setup ind-

til hele Vinterman er moderniseret eller om de skal opgraderes løbende.  

Support 
Herudover er det vurderet at der vil der fortsat ydes support og udført opgaver relateret hertil. 

 

Forventet tidsplan 
 

Opgave/tema Kvartal 

Ny brugerflade (frontend) til Chaufførapp Q1-Q2 

Nyt udkalds flow Q1-Q3 

Nyt kortgrundlag og ensretning af kortbrug Q2-Q4 

Restsaltmodel (justering og tilføjelser) Q2-Q3 

Mindre udviklingsopgaver og løbende justeringer Q1-Q4 

Analyse af opgradering af Vinterman setup for Færøerne Q2 

 


