
 

 

GIS 

DGE tilbyder udvikling, konsulentydelser og undervisning indenfor Quantum GIS også 

kaldet QGIS 

  QGIS er et open source desktop GIS som kendetegnes ved at være gratis, stabilt og med 

understøttelser af diverse GIS rutiner, dataformater og databaser. 

 Kursus 

 DGE afholder tre forskellige QGIS kurser 

 Standard kursus 

 Brugertilpasset kursus 

 Avanceret kursus 

 Alle kurser varer en dag og finder sted enten hos DGE i Nibe eller hos kursister, som ønsker kurset 

afholdt på deres egen adresse. 

 Standard kursus indeholder en komplet gennemgang af QGIS brugergrænseflade, så man 

sikkert kan færdes rundt i programmet. Der gennemgås menuer, toolbars, anvendelse af 

projektioner, dataformater, OGC services WMS og WFS, print skabeloner, attribut-vinduet og 

properties vinduet, herunder styling, labeling, brugerstyret dialog til visning og redigering af data 

samt validering af data-indtastning og QGIS-actions. 

 Undervisning kan differentieres, så både GIS begynder og erfarne GIS bruger kan være med. 

 Det brugertilpassede kursus tilegnes direkte de enkelte firmaer eller organisationers behov. 

Her tages der udgangspunkt i de daglige problemstillinger, arbejdsgange, dataformater og databaser 

som anvendes internt i jeres organisation. 

 Dette kursus kræver forberedelse af både DGE kursusafholder og en GIS superbruger / koordinator 

fra jer. 

 Det avancerede kursus bevæger sig fra vektor GIS over til raster GIS via QGIS, GRASS 

plugin og Sextante plugin. Der gennemgås vektor til raster konverterings- og interpolationsrutiner, 

højde- og profilanalyser, samt det meget stærke Sextante plugin til QGIS. 

 Med sextante kan man bland andet programmere GIS rutiner uden at skrive kode efter 

legoklodsprincipper. På kurset gennemgås også QGIS pythonkonsollen, hvor man kan skrive QGIS 

Python kommandoer samt afvikle QGIS Python scripts. 
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 Eksempler på QGIS raster modellering 

 

Højdemodel lavet fra punktdata i tekstfil via QGIS 

  

Højdemodel overlagt kystlinje, veje, teoretiske regnvandsbassiner og afstrømning 

 Kursuspris 

 Introduktionspris for standard kursus er 3000 kr pr. person + moms. Forplejning og 

undervisningsmateriale er inkluderet. Kurset kræver minimum 4 deltagere for at blive afviklet. 

 Det brugertilpassede kursus koster 7500 kr + forberedelse + moms og afvikles hos kursisterne selv. 

 Kontakt 

 Jakob Lanstorp 

Tlf: 4020 7529 

Email: jal@dge.dk 
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