
Dokumenter, projekter og vedligehold jeres vandnet i 
én samlet og åben løsning med fuld understøttelse af 
DANVAs seneste DANVAND-datamodel. G/DANVAND fra 
Hexagons Safety & Infrastructure division er en komplet 
ledningsregistreringløsning til vandforsyninger bygget  
på Intergraph G/Technology®. 

Foretag avancerede netværksanalyser, planlæg fore-
byggende vedligehold, benchmark, integrer med Aquis mv.

Planlæg driftsforstyrrelser
Ved tilkøb af modulet Intergraph Driftsforstyrrelser 
til ForsyningsPortalen kan I effektivt planlægge og 
gennemføre afbrydelser i vandforsyningen. 

Vha. netværkstopologien i DANVAND udpeges de 
berørte forbrugere samt de ledninger og ventiler, 
der indgår i afbrydelsen. Driftspersonalet modtager 
lukkelister med adresse, og forbrugerne kan orienteres 
automatisk via interface til Blue Ideas eller Amazon. 

Alle informationer gemmes i databasen, og ledelses-
rapport kan udtrækkes som tabte forbrugstimer 
eller ledning/ventiler/områder ofte udsat for 
driftsforstyrrelser. 

Historiske data
I overensstemmelse med DANVAND-datamodellen 
under-støtter G/DANVAND historiske data. 
Historikværktøjet i G/DANVAND sikrer korrekt 
dokumentation af ændringer i netværket ved at bevare 
historiske komponenter og ledninger. Med værktøjet 
kan man nemt og hurtigt udskifte en del af en ledning, 
som er importeret fra landmåling.

Intergraph® G/DANVAND - Vandforsyning
Effektiv ledningsregistrering til vandforsyning med G/DANVAND

Økonomi- og driftssystemer
Via url-links kan et netværks elementer kobles til 
diverse økonomisystemer som SAP og NAVISION.

Dyk ned i data
Egenskabsdata er altid lige ved hånden med 
G/DANVAND Feature Explorer. Her vises alle 
egenskabsdata inddelt i logiske tab-kort. 
Komponenternes indbyrdes relationer/topologi kan 
ses i et træ-view, og brugeren kan klikke sig igennem 
netværket og hurtigt gøre en komponent til det aktive 
objekt i kortvinduet.

Med Driftsforstyrrelsesmodulet i ForsyningsPortalen kan du danne 
lukkelister og orientere kunder om planlagte og aktuelle afbrydelser.
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RELATEREDE PRODUKTER

• Intergraph G/Technology®

• Intergraph G/Technology® Plus

• Intergraph® G/DANVAND XML

• Intergraph® Driftsforstyrrelser

• Intergraph® ForsyningsPortal

• Intergraph® G/LER Plot

• Intergraph® Field Inspector
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Intergraph G/DANVAND-suiten
• Fuldstændig implementering af DANVAs  

DANVAND-datamodel

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

• Kort/styklister til entreprenører for etablering af  
nye anlæg

• Forebyggende vedligehold (hvilke ventilbrønde skal 
inspiceres/udskiftes)

• Komponentsøgning, temakort, rapporter og 
netværksanalyser

• Understøtter kataloger

• Datakvalitetssikring via fagspecifikke valideringer

• Differentierede brugerrrettigheder

Mulighed for (ved tilkøb af moduler/konfiguration):

• Integration til Aquis og System rørnet

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

Med Historik-funktionen (G/Technology Plus - tilkøb) kan brugeren nemt udskifte dele af en ledning med landmåling af det udskiftede stykke.
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