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Lad borgerne være jeres øjne
Crowdsourcing er et oplagt middel til at få information om 

infrastruktur i byen. Når borgerne sender praj om forskellige 

forhold, er det en stor hjælp for kommuner og forsyningsvirk-

somheder med begrænsede ressourcer til at få pålidelig og 

præcis information, som kan bruges i planlægning af vedlige-

holdelse på kortere og længere sigt.

Intergraphs Giv et Praj er en enkel og intuitiv smartphone-app, 

som hjælper borgere med at indberette skader eller andre 

forhold til kommuner eller forsyningsvirksomheder, når de 

støder på noget, der skal udbedres. Det kan være fx graffiti, 

huller i vejen eller ødelagte vejskilte. 

Giv et Praj er landsdækkende og har opnået stor udbredelse 

blandt både borgere og kommuner/forsyningsvirksomheder. 

Funktioner og FordeLe
•	Et simpelt værktøj til at sende information til myndigheder 

som fx huller i vejen, graffiti, ødelagte vejskilte eller gadelyg-

ter osv.

•	Hjælper borgere med hurtigt og nemt at hjælpe med at 

forbedre deres omgivelser

•	Stedfæster de indrapporterede forhold ved hjælp af fotos og 

GPS-koordinater

•	Mulighed for visuel promovering af kommunen/forsyningen 

med logo på start- og kvitteringsskærm

•	Fås til iPhones og smartphones med Android-styresystem

•	Downloadet af over 50.000 brugere

•	Anvendes af over 30 af de danske kommuner

•	Har ligget nummer 1 på den danske iTunes-liste i kategorien 

Værktøjer

oFFentLig brug
Alle kan bruge Giv et Praj til at sende billeder og koordinater, 

når de støder på noget, de ønsker at indberette. App’en har 

en intuitiv brugergrænseflade, og borgeren kan udfylde og 

sende sit praj i løbet af et øjeblik. De indrapporterede praj 

vedhæftes automatisk GPS-koordinater og sendes anonymt 

til Intergraphs cloud-tjeneste , som videresender prajet til den 

rette myndighed  på baggrund af fx kommunegrænser. Det er 

gratis for borgerne at downloade og bruge app’en.

intergraph® giv et praj 
Modtag praj fra borgerne indsendt via smartphone



abonneMent
Kommuner og forsyningsvirksomheder kan tegne abonnement 

på Giv et Praj. Der findes forskellige abonnementsformer, der 

indeholder forskellig detaljeringsgrad og funktionalitet - og det 

billigste abonnement er gratis. 

De mere avancerede abonnementer inkluderer et overskueligt 

administratormodul samt mulighed for at få indberetningerne 

integreret direkte i organisationens eget GIS-system.

tiLpasningsMuLigheder
Giv et Praj er en særdeles fleksibel platform med mange 

anvendelsesmuligheder.

Flere kommuner og forsyningsvirksomheder har valgt at få 

udviklet en tilpasset version af Giv et Praj med kommunens 

eller forsyningens eget design og indberetningskategorier, der 

matcher kategorierne i organisationens eget GIS-system.

Intergraph Danmark leverer software, rådgivning og undervisning inden for ledningsregistre-

ring, digital forvaltning og beredskab. 

Intergraph udvikler GIS-løsninger, der henvender sig til stat og kommuner og forsynings-

virksomheder samt disponeringsløsninger til opgave- og ressourcestyring i kontrolrum. 

Intergraph Danmark tilbyder desuden en række brancheløsninger, der er specielt udviklet 

til det danske marked. Intergraphs produkter anvendes på mange platforme og fås som fx 

desktop-GIS, WebGIS og apps til smartphones og tablets.

GIS (Geografiske InformationsSystemer) bruges til at analysere og vise geodata som 

digitale kort, der giver overblik og viden, som gør det muligt at træffe bedre og hurtigere 

beslutninger i forhold til planlægning, drift og udførelse.

Intergraph Danmark er en del af Hexagon-koncernen, som også omfatter Leica 

GeoSystems.

Vil du vide mere om Giv et Praj,  
så kontakt

Konsulent 
Peter Bjørn Alsing 
Intergraph Danmark A/S 
Tlf.: +45 5214 1543 
peter.alsing@intergraph.com
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giv et praj proFessioneL
Giv et Praj kan også anvendes som en intern indberetnings-

app i organisationen. Formålet kan være registrering af fx 

gadeinventar, affald der skal fjernes, skilte der skal udskiftes 

- mulighederne er mange, og det er kun fantastien, der sætter 

grænsen. Ligesom i den offentlige Giv et Praj-app er der 

mange fordele forbundet med en registreringsløsning i form af 

en smartphone-app:

•	Kræver ikke andet udstyr end en smartphone eller tablet

•	Intuitiv brug - kræver stort set ikke oplæring

•	Hver registrering indeholder et eller flere billeder, GPS-

koordinater/adresseangivelse, en eller flere kategorier samt 

eventuel anden information alt efter konfiguration

•	Kan integreres direkte i organisationens eget GIS i realtid

Kontakt Intergraph for mere information om Giv et Praj 

Professionel og de mange anvendelsesmuligheder.


