
Vis hjælpelinjer som er en hjælp 

ved placering af billeder 

1. Højre klik på den aktuelle side og 

vælg ’gitter og hjælpelinjer’ 

2.  Sæt kryds ved ’Vis’ 

tegnehjælpelinjer på skærmen 

3. Vælg “OK” 

Dato 

1. Vælg ‘Indsæt’ i top menu 

2. Vælg ‘Sidehoved & Sidefod’ 

3. Skriv ønsket dato ind i feltet  

for fast dato 

4. Tryk ’Anvend på alle’ 
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PSI in Denmark 



Indsæt tekst i sidefod 

1. Vælg ’Indsæt’ i top menuen 

2. Vælg ’Sidehoved og Sidefod’ 

3. Skriv titel på præsentation ind i tekstfeltet 

4. Tryk ’Anvend på alle’ 

Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling på 

teksten (flere niveauer findes) 

brug forøg listeniveau 

 

For at få venstrestillet tekst  

uden punktopstilling, brug 

formindsk listeniveau 

Skift til blå baggrund 

1. Vælg ’Design’ i top menuen 

2. Højre klik på  

‘Blank blå’ 

3. Vælg ’Applicér på valgte dias 

PSI IN DENMARK – WHAT DO WE DO ABOUT IT? 

Agenda: 

1.What is PSI? 

2.The big PSI picture in Denmark 

3.ODIS 

4.Basic Data 

juni 2014 
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Indsæt tekst i sidefod 

1. Vælg ’Indsæt’ i top menuen 

2. Vælg ’Sidehoved og Sidefod’ 

3. Skriv titel på præsentation ind i tekstfeltet 

4. Tryk ’Anvend på alle’ 

Skift til gul baggrund 

1. Vælg ’Design’ i top menuen 

2. Højre klik på  

‘Blank gul’  

3. Vælg ’Applicér på valgte dias 

Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling på 

teksten (flere niveauer findes) 

brug forøg listeniveau 

 

For at få venstrestillet tekst  

uden punktopstilling, brug 

formindsk listeniveau 

WHAT IS PSI? 

All public sector data, except 

• personal (e.g. personal health record) 

• confidential (e.g. certain business data) 

• classified (e.g. relevant for national security) 

• third-party copyrighted (e.g. digital content for which a third-

party creator reserves certain rights) 

• revenue-funded (e.g. when public agency is required to 

charge a premium for data) 
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Indsæt tekst i sidefod 

1. Vælg ’Indsæt’ i top menuen 

2. Vælg ’Sidehoved og Sidefod’ 

3. Skriv titel på præsentation ind i tekstfeltet 

4. Tryk ’Anvend på alle’ 

Skift til gul baggrund 

1. Vælg ’Design’ i top menuen 

2. Højre klik på  

‘Blank gul’  

3. Vælg ’Applicér på valgte dias 

Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling på 

teksten (flere niveauer findes) 

brug forøg listeniveau 

 

For at få venstrestillet tekst  

uden punktopstilling, brug 

formindsk listeniveau 

THAT MEANS… 
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• Unstructured data 

• Documents 

• Audio-visual data 

• Structured data 

• Digital content 

About all areas of the public sector 

… geography, environment, economy, climate, real estate, culture, health, 

traffic, energy, education, weather, transport, politics, general statistics … 



Indsæt tekst i sidefod 

1. Vælg ’Indsæt’ i top menuen 

2. Vælg ’Sidehoved og Sidefod’ 

3. Skriv titel på præsentation ind i tekstfeltet 

4. Tryk ’Anvend på alle’ 

Skift til gul baggrund 

1. Vælg ’Design’ i top menuen 

2. Højre klik på  

‘Blank gul’  

3. Vælg ’Applicér på valgte dias 

Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling på 

teksten (flere niveauer findes) 

brug forøg listeniveau 

 

For at få venstrestillet tekst  

uden punktopstilling, brug 

formindsk listeniveau 

Open Data 

THE BIG PSI PICTURE IN DK 
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PSI 

Basic Data 



Indsæt tekst i sidefod 
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4. Tryk ’Anvend på alle’ 

Skift til gul baggrund 

1. Vælg ’Design’ i top menuen 
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‘Blank gul’  

3. Vælg ’Applicér på valgte dias 

Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling på 

teksten (flere niveauer findes) 

brug forøg listeniveau 

 

For at få venstrestillet tekst  

uden punktopstilling, brug 

formindsk listeniveau 

DANISH LEGISLATION 

• Access to Public Administration Files Act 

• Gives the right to see and reuse PSI 

 

• PSI Act 

• New version passed on May 28th 2014 to implement the revised PSI 

Directive 

• Severely limits the conditions that can be set for PSI reuse 

 

• Common terms of use/data license 

• Ensures legality of terms of use 

• Limits liability of publishing authority 
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For at få venstrestillet tekst  

uden punktopstilling, brug 

formindsk listeniveau 

OPEN DATA INNOVATION STRATEGY - ODIS 

• Simple, straight forward strategy: 

• Publish what you have as you have it 

• KISS 

• Better a little today than an unknown result in 2 years 

 

• Dialogue based 

• Networking between authorities and data users 

• Ask for input - and listen to it 
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formindsk listeniveau 

BASIC DATA 

Better, easier and cheaper essential PSI for all: 

• Make basic data free 

• Enhanced quality of basic data 

• Improved coherency / linkability 

• Improved distribution 

• Improved governance 
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MORE INFORMATION 

International newsletter: 

http://www.digst.dk/Servicemenu/English/News/Newsletter 

  

Archive of previous editions of the newsletter: 

http://www.digst.dk/Servicemenu/English/News/Newsletter/Newsletter-archive 

  

Website of The Danish Agency for Digitisation: 

http://www.digst.dk/English 

 

Adam Arndt 

E: arndt@digst.dk 

T:    +45 2092 0894 
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