Geodata-info, Vejledning – tilføjelse af metadata (datasæt), INSPIRE skema
For at tilføje metadata, skal der logges ind – vælg log ind/log ud i headeren. Derefter vælges ”tilføj” og ”tilføj ny
post”. Ved valg af ”Tilføj ny post” åbnes en skabelon, og metadata indtastes i geodata-info. Det er også muligt at
importerer nye poster (xml-filer).
I næsten skærmbillede vælges Datasæt; INSPIRE – metadatasæt for datasæt og klik på Opret.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skemaet som der skal indtastes i er emneopdelt, De enkelte emner kan foldes ind og ud,
ved klik på pile (1). Emner i skemaer ses i strukturen for skabelonen (2).
De stjernemarkerede felter (3) skal udfyldes, da de er obligatoriske for korrekt validering af
metadata. Ved klik på de blå spørgsmål (4) vises hjælpetekster, til indtastninger.

Identifikation

Ressourcetitel:

Navn som det pågældende datasæt.

Ressourceresumé:

Kort beskrivende opsummering af det beskrevne datasæt indhold.

Ressourcetype:

Angivelse af hvilken ressourcetype metadata gælder for.

Ressource:

Adresse til online adgang til de beskrevne data eller tjenester.

Entydig ressource-ID:

Unik alfanumerisk ID der identificerer datasæt indenfor område (Namespace)

Ressourcesprog:

Sprog der er anvendt i metadatabeskrivelsen.

Repræsentationstype:

Metode valg for rummelig repræsentation af de beskrevne geografiske informationer.

Distributionsformat:

Angivelse af hvilket format og version for datasæt .

Projektion:

Information om det anvendte referencesystem.

Klassificering, Nøgleord og Geografisk placering

Klassificering:

Datasættets hovedsagelige emne, f.eks. miljø, transport eller økonomi. Dækker
datasættet over flere emner, kan der tilføjes flere felter.

Nøgleord (Gemet):

Almindeligt anvendte ord/begreber, anvendt til at beskrive datasættet.
INSPIRE kræver mindst anvendelse af et temanavn fra GEMET kilde.

Nøgleord (Øvrige):

Almindeligt anvendte ord/begreber, anvendt til at beskrive datasættet.

Geografisk placering:

Geografisk position af datasættet angivet i koordinater, ved angivelses forsøges det
så vidt muligt at dække hele datasættet. OBS: dette er kun en tilnærmet reference.

Tidsreference, Kvalitet og gyldighed og Overensstemmelse

Tidsreference:

Dato for hvornår specifikationen er oprettet, offentliggjort eller revideret.

Kvalitet og gyldighed:

Beskrivelse af datasættet – proces, kvalitet, nøjagtighed osv.

Geografisk opløsning:

Målforhold for datasættet.
Det tal som udgør nævneren i målestoksforholdet (f.eks. 10000).

Overensstemmelse:
Titel:

Specifikationens navn.

Dato:

Specifikationens dato.

Overensstemmelse:

Hvorvidt ressourcen er i overensstemmelse med den specifikation der ligger til grund
for denne. Kommissionens forordning (EU) nr. 1089/2010 af 23. november 2010 om
gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF for så vidt angår
interoperabilitet for geodatasæt og -tjenester .

Begrænsninger for brug, Organisationer og Metadatainformation

Begrænsninger
Adgang og brug:

Angiv betingelser for brug af data. Evt. link til ”rettigheder og vilkår”.

Offentlig adgang:

Angiv begrænsninger for brug af data, f.eks. ”ikke egnet til navigation”.

Ansvarlig organisation:

Organisations navn, e-mail og rolle.

Metadatainformation
Ansvarlige for metadata:

Organisations navn, e-mail og rolle.

Oprettelsesdata:

Dato for oprettelse af metadata.

Metadatasprog:

Sprog der er anvendt i metadatabeskrivelsen.

