
I tæt samarbejde med vores kunder og med over 30 års 
erfaring fra det danske marked har Hexagons Safety & 
Infrastructure division sammensat en pakke, som giver 
det maksimale udbytte af Intergraph G/Technology.  
G/Technology Plus-pakken består af en række 
udvidelser udviklet specifikt til den danske 
forsyningsbranche.

Feature Transition
Er features i netværket eller i landmålingsdata angivet 
med forkerte typekoder, kan det være en udfordring at 
rette dem til under hensyntagen til datamodellen og 
metadata (da der fx kan være forskellige attributter).  

Intergraph G/Technology® Plus  
Få mest muligt ud af Intergraph G/Technology® med danske udvidelser

Med værktøjet Feature Transition kan man nemt at skifte fra en typekode til en anden via prædefinerede mapninger.

Med værktøjet Feature Transition kan man nemt 
skifte fra en typekode til en anden via prædefinerede 
mapninger. Administrator kan også definere nye feature 
transitions-mapninger mellem to features, hvis et nyt 
behov skulle opstå.

KMS Trans
KMStrans (baseret på SDFEs software-API) håndterer 
transformation af de gamle danske kortprojektioner, 
herunder System-34, System-45 og de nye veldefinerede 
projektioner UTM z32, EUREF 89, System 2000 osv.  
Gamle koordinater kan indlæses og udlæses i Intergraph  

Produktblad



WLAND - import af landmålingsdata

Søg i danske adresser, matrikler og stednavne.

G/Designer®, selvom masterdatabasen er i UTM z32 
EUREF 89. 

WLAND–Import af  
landmålingsdata
Indlæs landmålerens GPS data med WLAND-
importmodulet og valider det med G/Technologys 
valideringsværktøjer. Er data opsamlet i en anden 
projektion, kan de transformeres direkte i WLAND med 
KMSTrans og dobbeltregistrerede punkter sorteres fra.

Søg adresse
Søg i danske adresser, matrikler og stednavne filtreret 
efter kommune og postnummer. Med type-ahead kan 
man hurtigt finde den rette adresse. Plus-pakken 

indeholder desuden søgefunktioner til attributter, 
features og adressesøgning

Serie plot
Plot større områder i én arbejdsgang uden at vente 
på plotteren mellem hvert område. Anvendes fx til 
projektering, hvor de samme områder skal udtegnes 
flere gange undervejs i planlægnings- og projekterings-
processen. Med prædefinerede plotskabeloner kan 
man foretage adskillige detailplot- og oversigtskort i én 
samlet arbejdsgang. Dvs. at man som bruger hurtigere 
kan plotte et større område, fordi man kan oprette en 
række plotområder uden at vente på plotteren mellem 
hvert plot. Derudover samler Serie Plot ens plot I en 
samlet liste, så man nemt kan oprette oversigtskort. 



Serie Plot - plot større områder i en arbejdsgang uden at vente på plotteren mellem hvert område.

Værktøjet Kaskade Slet sikrer, at alle referencer bliver ryddet op, når en festure slettes i netværket.

Katalog explorer
Kataloger i bl.a. DANVA-modellerne indeholder en 
række beskrivelser af alle betydende komponenter 
som fx rør, brønd og dæksler. Det er op til forsyningen 
at vedligeholde disse kataloger via fx Feature Explorer 
eller andre værktøjer. Katalog Explorer gør det nemt 
for operatøren selv at se, sortere og filtrere i kataloger 
og derefter vælge den rette forekomst, når den skal 
tilknyttes en feature (ledning, brønd, oprindelse osv.).  

Kaskade slet
Datamodeller som DANVAND og DANDAS indeholder 
en række afhængigheder mellem features, som skal 
overholdes, når fx en ledning slettes. Kaskade Slet-
værktøjet holder styr på disse afhængigheder og sikrer, 
at alle referencer bliver ryddet op, når en features 
slettes i netværket. Det er nødvendigt for at undgå, 
at referencer til slettede elementer forbliver i de 
tilbageværende data (forældreløse data). Eksempelvis 
kan sletning af en brønd i DANDAS betyde, at følgende 
features også skal slettes: brøndrapporter, ledninger, 
stik, tv-rapporter, tv-på-stik-rapporter osv.



Få vist højdekoter på terrænoverflade eller på dit netværks features med værktøjet VisKote.

Historikværktøjet automatiserer store dele af processen med at gøre ledninger historiske.

Historik
I DANVAND-, DANDAS- og VARME-modellerne er det 
defineret, hvordan ledninger gøres historiske, når de 
fx tages ud af drift, udskiftes, opdeles, erstattes mv. 
Historikværktøjet til G/Technology automatiserer 
store dele af denne proces, så operatøren slipper for 
fx at klippe ledningsstykker ud, skifte status, sætte 
datoer,  genetablere forbindelse mv. Brugeren kan 
enten digitalisere de nye punkter, hvor fx en ledning 
brydes, eller importerede opmålte punkter kan bruges 
automatisk.  

VisKote
Få vist højdekoter på terrænoverflade eller på dit 
netværks features med værktøjet VisKote. Koter for 
terrænoverfladen trækkes direkte fra den nye danske 
højdemodel, mens koter på netværk-features kan 
trækkes fra netværkets egne attributter. Koter placeret 
med VisKote kan påføres som redline og plottes ud. 

Endelig kan VisKote anvendes til planlægning og 
projektering. Angiv en lægningsdybde, og alle 
planlagte/digitaliserede X-/Y-koordinater får tilføjet 
en interpoleret kote i overensstemmelse med 
højdemodellen og lægningsdybden.



Open Details - få det fulde overblik over dit netværks forbindelser med detailtegninger over features.

Projektér og planlæg opsætningen af skilte ved fx gravearbejde med værktøjet Skilteplan.

Open details
Få det fulde overblik over dit netværks forbindelser med 
detailtegninger over features som bygværker, brønde, 
kabelskabe mv. De intelligente detailtegninger gør det 
muligt at åbne en knude i kortet op som en detailtegning 
og få vist de underliggende forbindelser. Ikke blot som 
statisk grafik, men som en integreret del af netværket, 
hvorigennem der kan traces, laves lukkelister mv.

Skilteplan
Projektér og planlæg opsætningen af skilte ved fx 
gravearbejde i vej. Skilteplan er et nemt værktøj til 
placering af danske standardskilte, som gør det nemt 
at plotte kortbilag til markpersonel eller vejmyndighed 
med udførlige planer for opsætning og nedtagning af 
skilte. 



Kontakt
Vil du vide mere om Intergraph G/Technology Plus og  
brancheløsningerne til forsyningsvirksomheder fra  
Hexagons Safety & Infrastructure division, så kontakt

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

FORSYNINGSLØSNINGER

• Intergraph® G/DANDAS

• Intergraph® G/DANVAND

• Intergraph® G/Eldk

• Intergraph® G/Varme

• Intergraph® G/Gas

• Intergraph Fiber Optics Works®

LÆS MERE PÅ WWW.HEXAGONSI.DK

Forsyningsløsninger
• Intergraph® G/DANDAS

• Intergraph® G/DANVAND

• Intergraph® G/Eldk

• Intergraph® G/Varme

• Intergraph® G/Gas

• Intergraph Fiber Optics Works®

Læs mere på www.hexagonsi.dk

Relaterede produkter
• Intergraph G/Technology® 

• Intergraph® ForsyningsPortal (webGIS)

• Intergraph® G/LER Plot

• Intergraph® G/DANDAS XML

• Intergraph® TVi Manager

• Intergraph G/Technology® Længdeprofil

• 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
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