
Få samlet vedligehold, registrering, projektering og 
analyse af hele jeres elnet i ét samlet og åbent system 
med  
Intergraph® G/Eldk fra Hexagons Safety & Infrastructure 
division. 

G/Eldk baserer sig på danske databaseskabeloner (ELTEK 
og ORIGO) og overholder danske normer og traditioner 
inden for elforsyning, så I er sikret ensartethed i jeres 
data.

Arbejd effektivt med med netværksanalyser, planlægning,  
værdiansættelse og forebyggende vedligehold uden at 
skifte mellem forskellige systemer og alt sammen fra én 
samlet database. 

G/Eldk er bygget på Hexagons Safety & Infrastructure 
divisions multiforsynings GIS-platform Intergraph G/
Technology®, der er bredt anvendt på det danske 
forsyningsmarked inden for vand, afløb, fjernvarme, gas, 
fiber og telekommunikation. 

G/Eldk er udviklet i tæt samarbejde med nogle af  
Danmarks største elforsyningsvirksomheder.

Detailtegninger
Med G/Eldk er det muligt at knytte detailtegninger til 
objek-terne i kortet. Hver transformerstation i kortet 
suppleres således med en detailtegning, hvor stationens 
komponenter er tegnet ind. Detailtegningerne er fuldt ud 
intelligente, så man ved at klikke på komponenterne kan 
hente egenskabsdata for disse komponenter i databasen. 

Netværkets indbyrdes sammenhæng lagres i databasen, 
hvorfor det er muligt at udføre netværksanalyser, der  
visualiseres i kortet og rapporteres i f.eks. et regneark. 

Intergraph® G/ELDK - ELforsyning 
Effektiv ledningsregistrering til elforsyning

Komponenterne i detailvinduerne indgår ligeledes i denne 
sammenhæng, hvorfor analyserne også omfatter og tager 
forbehold for disse. Sammenhængen kan anvendes ved 
integration til tredjeparts-netberegningsprodukter samt 
lukkelister.

Integrationer og udvikling
G/Eldk og G/Technology kan integrere op imod 
en lang række produkter fra både Hexagon og 
tredjepartsleverandører. Herunder Intergraph® G/LER 
Plot til graveforespørgsler formidlet via LER.dk, mobil-
GIS, regnskabssystemer, kundedatabase, SCADA, 
lagerstyring mv. 

G/Eldk er udviklet i Danmark og tilpasses primært via 
metadata. Med over 30 års erfaring på det danske GIS-
marked har Hexagon ekspertisen til at hjælpe jer med 
at finde ud af, hvordan G/Eldk kan tilpasses netop jeres 
behov. 

G/Eldk indeholder en komplet løsning til håndtering af gadelys: 
Projektering, masseopdateringer (tændskab, master, armaturer og 
lyskilder) og vedligehold (serieudskiftninger). 

Produktblad



RELATEREDE PRODUKTER

• Intergraph G/Technology®

• Intergraph G/Technology® Plus

• Intergraph® ForsyningsPortal

• Intergraph® G/LER Plot

• Intergraph® Field Inspector

• Intergraph® Driftsforstyrrelser

LÆS MERE PÅ WWW.HEXAGONSI.DK

Hexagon er en førende global leverandør af sensorer, software og autonome løsninger. Vi beskæftiger os med rumlige data, for at drive forbedringer i 
kvalitet og produktivitet på tværs af industrielle løsninger indenfor produktion, infrastruktur, sikkerhed og mobilitet. Vores teknologier former by- og 
produktionsmæssige systemer, så de i stigende grad bliver forbundet og selvstyrende - for at sikre en bæredygtig fremtid. 

Hexagons Safety & Infrastructure division udvikler GIS-løsninger, der henvender sig til stat, kommuner og forsyningsvirksomheder samt 
disponeringsløsninger til opgave- og ressourcestyring i beredskaber.

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har omkring 20.000 ansatte i 50 forskellige lande og et årligt salg på ca. 3.9 mia. euro. Besøg os på hexagon.
com og følg os @HexagonAB

© 2020 Hexagon AB og/eller dets datterselskaber og tilknyttede virksomheder. Alle rettigheder forbeholdt. 05/20

G/ELDK-Suiten
• Dansk databaseskabelon, der overholder danske 

normer og traditioner inden for elforsyning

• Udarbejdelse af projekter/alternative 
ændringsforslag (versionering/lange transaktioner)

• Kort/lister til entreprenører for etablering af netværk

• Forebyggende vedligehold (f.eks. gadebelysning/ 
serieudskiftning)

• Komponentsøgning, temakort, rapporter og 
netværksanalyser

• Automatiserede placeringsrutiner

• Datakvalitetssikring via fagspecifikke valideringer

• Differentierede brugerrettigheder

Mulighed for (ved tilkøb af moduler/konfiguration):

• Integration til andre systemer som regnskabssystem, 
kundedatabase, SCADA, lagerstyring m.fl.

• Integration til netberegning

Kontakt
Jackie Sandgård 
Landechef - Hexagons Safety & Infrastructure division 
T +45 3619 2000 M +45 5214 1535  
jackie.sandgaard@hexagonsi.com

Med G/Eldk kan transformere og skabe dokumenteres med intelligente detailtegninger, der kan traces igennem under hensyntagen til 
koblingstilstand. Med Feature Explorer kan alle egenskabsdata ses og editeres, og brugeren kan browse igennem sammenhængen i nettet.

Relaterede produkter
• Intergraph G/Technology®

• Intergraph G/Technology® Plus

• Intergraph® ForsyningsPortal

• Intergraph® G/LER Plot

• Intergraph® Field Inspector

• Intergraph® Driftsforstyrrelser
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