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GIS4Mobile LedningsInfo startvejledning. 
 

Denne vejledning beskriver de første skridt i opstarten af LedningsInfo brugen aftalen. 

Proceduren er den samme for demo-brugere og for brugere med aftale. 

Indledning  
Der er 3 trin som skal opfyldes før I kan bruge LedningsInfo systemet: 

1. Hent app’en LedningsInfo 

2. Opret tjenesteyder aftale i ler.dk 

3. Søg LER – og send svarene til LedningsInfo robotten. 

1. Hent app’en 
I skal hente den app der hedder ”LedningsInfo” fra GIS4Mobile. 

Når I starter den app vil den bede om jeres mailadresse mm. Før I kan anvende app’en skal I 

acceptere den mail der sendes til jeres mailadresse. 

2. Tjenesteyder i LER 
I skal tilknytte os som tjenesteyder i LER.dk. (Faktisk er det GeoSite I skal tilknytte, GeoSite ejer 

GIS4Mobile). I ler.dk skal I: 

• Vælg Min konto->Kontoadministration 

• Klik på Tjenesteydere 

• Søg nu efter GeoSite – og vælg Tilknyt 

Aftalen skal bekræftes af os før den er gældende. 

Hvis ikke I kan komme ind i den menu er det fordi det er en anden der er administrator i firmaets ler. 

 

3. Søg LER og send til os 
NU kan I søge LER. Her er det vigtigt: 

• HUSK at tilvælge alle 4 digitale formater (nederst på bestillingssiden). 

I modtager nu svar på jeres email. De svar skal videresendes til vores LedningsInfo robot. Men før I 

gør det – oplys til os hvem der sender – altså mailadressen som I sender fra (din mailadresse). Skriv 

til mail@gis4mobile.com og oplys din mailadresse. Der kan godt være flere afsendere. 

Når det er gjort kan I videresende til: 

• lersvar@gis4mobile.com 

Det er en god ide at lave en mailadresse hos jer der kun benyttes til ler – f.eks ”ler@firma.dk”. Og så 

kan I sætte en regel op som videresender alle mails automatisk.  
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Adgang til admin systemet 
På admin systemet kan i følge status på alle jeres LER-søgninger. I kan også downloade LER data. 

Både svarene i form af PDF og alle ledningsdata som CAD/GIS filer. 

Admin systemet findes her: 

• https://ler2.gis4mobile.com/ 

Før I kan bruge admin systemet skal I: 

• Registrere jer som bruger. 

• Indsætte det admin login som I får fra GIS4Mobile. 

Registrer bruger 

Klik øverst i vinduet på  

Her skal indtastes en mailadresse og så skal du vælge et password. 

Systemet sender en mail som du skal acceptere. 

 

Indsæt admin login 
Når du er logget ind på siden skal du sætte admin login. 

Det gør du ved at klikke på dit brugernavn i toppen – der hvor der står Hej.. 

I det vindue der åbner skal du indsætte de admin log oplysninger som du får fra GIS4Mobile. Skriv til 

mail@gis4mobile.com og bed om login oplysningerne. 

https://ler2.gis4mobile.com/
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