
Registrer, vedligehold, projekter og analyser på jeres 
spildevands- og afløbsnet i et samlet og åbent system 
baseret på DANVAs DANDAS-datamodel. 

Intergraph® G/DANDAS fra Hexagons Safety & 
Infrastructure division understøtter arbejdet med 
netværksanalyser, planlægning, værdiansættelse, 
forebyggende vedligehold og understøtter direkte MIKE 
URBAN-integration via ModelManager.

G/DANDAS er bygget på Hexagons Safety & Infrastructure 
divisions multiforsynings GIS-platform, Intergraph G/
Technology®. 

Intergraph® G/DANDAS - Spildevand og afløb
Effektiv ledningsregistrering til spildevand med G/DANDAS

Med Intergraph TVi Viewer, der er en der af G/DANDAS-suiten, er det muligt at analysere/visualisere en eller to rapporter samtidigt. Rapporterne kan 
enten være indlæst i DANDAS-databasen eller blot modtaget med TVi Manager Rapport Modtager for automatisk kvalitetssikring inden indlæsning i 
DANDAS.

Med G/Technology kan man at samle alle ledningsdata i 
ét system, der er tæt integreret med øvrige forretnings-
funktioner.  

Detailtegninger
G/DANDAS giver mulighed for at arbejde med intelligente 
detailtegninger til objekterne i kortet. F.eks. kan 
et komplekst bygværk i kortet suppleres med en 
detailtegning, hvor værkets komponenter er tegnet ind. 

Detail-tegningerne er fuldt ud intelligente. Ved at klikke  
på komponenterne hentes egenskabsdata for disse 
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• Intergraph G/Technology®

• Intergraph G/Technology® Plus

• Intergraph® G/DANDAS XML

• Intergraph® TVi Viewer

• Intergraph® TVi Manager

• Intergraph® ForsyningsPortal

• Intergraph® G/LER Plot

• Intergraph® Field Inspector
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Intergraph G/Dandas-suiten
• Fuld understøttelse af DANDAS-historik og  

brugervenlig arbejdsgang for opdatering vha.  
nymålte knuder/ledninger

• Fuldstændig implementering af DANVAs  
DANDAS-datamodel

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

• Snitflade til MIKE URBAN / Mouse via ModelManager

• Import/eksport af DANDAS XML 

• Forebyggende vedligehold (fx analyse af TV-
inspektioner)

• Komponentsøgning, temakort, rapporter og 
netværksanalyser

• Automatiserede placeringsrutiner

• Differentierede brugerrettigheder (se, rette, 
godkende, administrere)

• Datakvalitetssikring via fagspecifikke valideringer

Mulighed for (ved tilkøb af moduler/konfiguration):

• Web-adgang til TV- og brøndrapporter

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

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. 

Komponenterne i detailvinduerne indgår ligeledes i de 
topologiske sammenhænge, hvorfor analyserne også  
omfatter og tager forbehold for disse. 

Datamodel
G/DANDAS overholder DANVAs DANDAS-datamodel og  
holdes løbende ajour i forhold til gældende version/ 
release fra DANVA. 

Hexagons Safety & Infrastructure division deltager 
aktivt i model-arbejdet omkring DANDAS-modellen. Vi er 
repræsenteret i modelstyregruppen og bidrager til den 
tekniske udform-ning af de nye modeller. 

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

TV-rapporter kan hurtigt og effektivt analyseres, rapporteres og 
visualiseres i kortet. Her er alle seneste rapporter for et område filtreret 
for IN, RB RØ klasse 3 og 4, så Forsyningen hurtigt kan få overblik over 
tilstanden i spildevandsnettet. 
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