
Intergraph® ForsyningsPortal giver enkel, hurtig og 
brugervenlig adgang til Forsyningens informationer om 
ledningsnettet og de komponenter, der sidder på det.

ForsyningsPortalen deler information som kort, 
egenskabsdata, rør-kataloger, dokumenter og billeder.

ForsyningsPortalen kan også ved hjælp af G/
Technology® Dialog WebServices bruges som en 
enkel klient til opdatering af ledningsoplysningerne 
og tilknytning af billeder til de enkelte komponenter i 
ledningsnettet.

ForsyningsPortalen understøtter alle Hexagons Safety 
& Infrastructure divisions danske brancheløsninger til 
afløb, vand, varme, gas, el og fiber.

FUNKTIONALITET
Intergraph ForsyningsPortal giver brugeren mulighed for 
at:

• Finde kort ud fra søgninger. Søgetyperne omfatter 
“type ahead” adressesøgning baseret på Adresse 
WebServices (AWS), som kan begrænses til udvalgte 
kommuner, eller søgning på komponenter, områder 
eller ud fra GPS/browserposition.

• Tænde/slukke for lag i kort. Opsætning gemmes på 
klienten.

• Bestille plot i PDF og CAD/GIS-filer inden for 
kortblads- rammer og gravepolygoner til direkte 
download eller logning via G/LER Plot.

• Udtegning af kort i PDF og eksport til CAD-formater 
som DGN, DXF og DWG kan ske via samme protokol, 
som LER.DK anvender. Derfor kan G/LER Plot 
anvendes som service til udtegning og eksport i 

Intergraph® FORSYNINGSPORTAL 
Enkel, hurtig og brugervenlig adgang til ledningsdata

andre formater. 
Derved har forsyningen mulighed for at logge, 
hvilken information samarbejdspartnere som 
rådgivende ingeniører og entreprenører henter fra 
Forsynings-Portalen.

• Få adgang til egenskabsdata som almindelig 
kiggeadgang til egenskabsdata via WMS/WFS. Der 
er også mulighed for integration til G/Technology 
Dialog WebServices (GTDWS), hvilket giver 
adgang til alle eller udvalgte egenskabsdata i G/
Technology. 
 
Der anvendes samme regler for visning som i G/
Technology, og egenskabsdata kan opdeles i et eller 
flere faneblade. Egenskabsdata kan opdateres i G/
Technology og dokumenter og billeder kan gemmes 
og hentes. 
 
Gennem GTDWS er der adgang til sammenhængen 
i forsyningsnettet, der eksempelvis hjælper med 
at svare på, hvilke forbrugere der er koblet til et 
givent kabel-skab eller hvilke recipienter, der ligger 
nedstrøms for en given brønd.

• Redline. Brugeren kan med enkle værktøjer tegne 
på kortet og gemme det i standard GIS-formater og 
som G/Technology Redline-filer.

• Foretage målsætning af afstand, omkreds og 
areal. Målsætningen gemmes som redlining og kan 
udtegnes.

Produktblad



FORSYNINGSLØSNINGER

• G/DANVAND

• G/DANDAS

• G/DANEldk

• G/Varme

• Gas

• Intergraph Fiber Optics Works
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• Sammen med G/NetExport kan brugeren eksportere 
data til SHP, DWG, DGN og TAB. 

INTEGRATIONER
ForsyningsPortalen kan integreres til

• Google StreetView

• LIFA Web Brevflet

• ESDH

• Offentlige registre som SKAT, OIS etc.

ForsyningsPortalen bygger på Openlayers og kan 
konsumere en række åbne GIS-formater som WMS / 
WFS / Google Maps / Bing Maps etc. samtidigt.

Portalen understøtter de fleste browsere og HW-
platforme, herunder Safari, Chrome, Firefox, IE, iPhone, 
Android, Windows 8/RT/Phone etc.
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