
Uanset om en driftsforstyrrelse er akut eller planlagt, 
kan du med Intergraph® Driftsforstyrrelser fra Hexagons 
Safety & Infrastructure division sikkert planlægge, 
udføre og analysere opgaven og samtidig holde alle 
interessenter orienteret. Intergraph Driftsforstyrrelser 
hjælper dig med hurtigt at få overblik over opgavens 
omfang og identificere dele af nettet, der skal lukkes 
af. Du kan nemt udsende orientering til de berørte 
kunder og orientere dem igen, når opgaven er udført. 
Automatiser opsamlingen af udetidsstatistik, og få 
konkret ledelsesinformation til bedre vedligehold og øget 
kundetilfredshed.

Intergraph Driftsforstyrrelser fås til både Vand, Varme og 
El.

Simulering og planlægning
Intergraph Driftsforstyrrelser hjælper dig med hurtigt 
og nemt at beregne omfanget af en driftsforstyrrelse 
og identificere berørte kunder ved at trace igennem 
topologien. Skulle en ventil eller en afbryder ikke kunne 
lukkes, kan der genberegnes både fra kontoret eller i 
marken, og derfra kan den næste relevante ventil eller 
afbryder identificeres sammen med de supplerende 
berørte kunder.

Orientering
Driftsforstyrrelser vil uafværgeligt opstå og være til 
gene for forsyningens kunder, men med professionel 
og effektiv håndtering af opgaven kan I gøre en forskel i 
forhold til både kundetilfredshed, benchmark og i sidste 
ende også bund-linjen.

Når kunderne er orienteret om afbrydelsens omfang 
og forventede varighed, stiger kundetilfredsheden 
og antallet af klager falder drastisk. Med Intergraph 

Intergraph® Driftsforstyrrelser 
Planlæg, orientér, udfør og analysér

Driftsforstyrrelser kan du let identificere påvirkede 
kunder og via prædefine-rede eller unikke beskeder 
orientere både før, under og efter afbrydelsen. 

Med integrationer til Blue Idea, Amazon E-mailservice 
m.fl. understøtter Intergraph Driftsforstyrrelser en bred 
vifte af kommunikationskanaler som fx
• SMS

• E-mail

• Website

• Sociale Medier

Udførelse
Udførende medarbejdere ved, at den virkelige 
verden ikke altid afspejler de modeller, vi har i vores 
ledningsregistreringssystem. Derfor er det med 
Driftsforstyrrelser gjort nemt for medarbejderne selv 
hurtigt at genberegne en driftsforstyrrelse, hvis fx en 
ventil ikke kan lukkes. Det sparer tid og sikrer, at en 
opgave ikke går i stå, og at kunderne altid er informeret, 
også selvom situationen har ændret sig.

Med Intergraph Driftsforstyrrelser kan du let identificere påvirkede 
kunder og via prædefinerede eller unikke beskeder orientere både før, 
under og efter afbrydelsen.
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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
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Ledelsesinformation
Få vished for, at de rette informationer bliver registreret, 
og få overblik til benchmark, trends og BI med en 
struktureret arbejdsgang, der sikrer datakvalitet og 
aktualitet. 

Intergraph Driftsforstyrrelser er baseret på en solid og 
åben database, der gør det nemt at integrere til netop de 
ledelsesinformationssystemer, I har behov for.

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

Intergraph Driftsforstyrrelser hjælper dig med hurtigt og nemt at beregne omfanget af en driftsforstyrrelse og identificere berørte kunder ved at trace 
igennem topologien.

FORSYNINGSLØSNINGER

• Intergraph® G/DANDAS

• Intergraph® G/DANVAND

• Intergraph® G/Eldk

• Intergraph® G/Varme

• Intergraph® G/Gas

• Intergraph Fiber Optics Works®
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RELATEREDE PRODUKTER

• Intergraph G/Technology®

• Intergraph G/Technology® Plus 

• Intergraph® ForsyningsPortal (webGIS)

• Intergraph® G/LER Plot

• Intergraph® G/DANDAS XML

• Intergraph® TVi Manager

• Intergraph G/Technology® Længdeprofil
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Relaterede produkter
• Intergraph G/Technology®

• Intergraph G/Technology® Plus 

• Intergraph® ForsyningsPortal (webGIS)

• Intergraph® G/LER Plot

• Intergraph® G/DANDAS XML

• Intergraph® TVi Manager

• Intergraph G/Technology® Længdeprofil
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Forsyningsløsninger
• Intergraph® G/DANDAS

• Intergraph® G/DANVAND

• Intergraph® G/Eldk

• Intergraph® G/Varme

• Intergraph® G/Gas

• Intergraph Fiber Optics Works®
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