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Upload af SkyTEM data til GERDA 
 
Følgende er en beskrivelse af arbejdsgangen ved upload af SkyTEM til 
GERDA databasen. Der er to scenarier: 

1. Data er processeret og inverteret med Aarhus Workbench 
2. Data er processeret i Aarhus Workbench og inversionerne med 

Semdi. 
Følgende kan uploades: 

1. Rådata 
2. Processering 
3. Modeller (én inversion per processeringsnode). 

Hvis både processering og modellering er foretaget i Aarhus Workbench: 
1. Efter endt processering og tolkning eksporteres de processeringer og 

tolkninger, der skal indrapporteres i en ny database ved at følge 
nedenstående skridt: 
1.1 Markere Sky noden og vælge Export via højrekliksmenuen 
1.2 I vinduet markeres de ønskede noder 
1.3 I Feltet nederst i vinduet angiver man, hvad den nye database 

skal hedde samt placeringen af den. 
2. Efter endt eksport lægges stamdata på databasen. Dette gøres ved at 

2.1 Downloade en stamdata-database, hvor alle de nødvendige 
identer i forvejen er oprettet, fra GERDA’s hjemmeside 
http://www.gerda.geus.dk/ 

2.2 Connecte til den nyoprettede GERDA database 
2.3 Markere databasen og vælge Add Survey Info 
2.4 I vinduet angives stien til stamdata-databasen og det/de 

datasæt, der skal lægges stamdata på markeres 
2.5 Efter tryk på Next knappen specificeres de relevante 

informationer og man trykker på Ok for at applicere 
ændringer i databasen. 

3. Når stamdata er lagt på uploades databasen til GERDA på normal 
vis via GERDA’s hjemmeside. En statusmail vil angive eventuelle 
problemer med uploadningen. 

Hvis processering er foretaget i Aarhus Workbench og inversion i Semdi: 
Data findes i dette tilfælde i to databaser der skal uploades separat. Efter 
endt processering og tolkning eksporteres de processeringer, der skal 
indrapporteres i en ny database ved at følge nedenstående skridt: 

1. Efter endt processering i Aarhus Workbench eksporteres de 
processeringer, der skal indrapporteres i en ny database ved at følge 
nedenstående skridt: 
1.1 Markere Sky noden og vælge Export via højrekliksmenuen 
1.2 I vinduet markeres de ønskede inversionsnoder 
1.3 I Feltet nederst i vinduet angiver man, hvad den nye database 

skal hedde samt placeringen af den. 
2. Efter endt eksport lægges stamdata på begge databaser. Dette gøres 

ved at 
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2.1 Downloade en stamdata-database, hvor alle de nødvendige 
identer i forvejen er oprettet, fra GERDA’s hjemmeside 
http://www.gerda.geus.dk/ 

2.2 Connecte til GERDA databaserne (en ad gangen) 
2.3 Markere databasen og vælge Add Survey Info 
2.4 I vinduet angives stien til stamdata-databasen og det/de 

datasæt, der skal lægges stamdata på markeres 
2.5 Efter tryk på Next knappen specificeres de relevante 

informationer og man trykker på Ok for at applicere 
ændringer i databasen. 

Når stamdata er lagt på uploades databaserne til GERDA på normal vis via 
GERDA’s hjemmeside. En statusmail vil angive eventuelle problemer med 
uploadningen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


