
Data spiller i dag en central rolle i de danske forsyn-
inger og danner grundlag for en lang række kritiske 
forretningsprocesser. Kravene til at levere og vedlige-
holde data i høj kvalitet har derfor aldrig været større. 

Intergraph G/Technology® fra Hexagons Safety & 
Infrastructure division er et komplet Geospatial 
Ressource Management (GRM) system, der dækker et 
endnu bredere spektrum end traditionelle AM/FM/GIS-
applikationer.

G/Technologys åbne og fleksible arkitektur gør det 
muligt at samle alle ledningsdata i ét system, der er tæt 
integreret med øvrige forretningsfunktioner. Det kan 
medvirke til at reducere omkostningerne ved design, drift 
og vedligehold af de aktiver, som servicerer jeres kunder.

Intergraph G/Technology® 
Alle ledningsdata samlet i ét system

Egenskabsdata, i dette tilfælde DANDAS,  vises i Feature Explorer. Inddeling i faneblade og rækkefølge konfigureres til den enkelte forsynings behov. 
Relationer og topologi kan ligeledes browses for objekterne i modellen..

Produktblad



Danske løsninger
Hexagons Safety & Infrastructure division har siden 2004 
udviklet en række branchespecifikke løsninger til G/
Technology i tæt samarbejde med de danske forsyninger.

Løsningerne er skræddersyet til det danske marked 
og tilpasses løbende for at imødekomme de skiftende 
behov. Hexagons Safety & Infrastructure division 
deltager aktivt i modelarbejdet omkring DANDAS og 
DANVAND og kan derfor holde G/Technology opdateret 
med de seneste versioner af standarderne. 

Åbent og skalerbart
Integration til andre systemer er nemt og fleksibelt med 
Intergraph G/Technology, da systemet er baseret på 
åbne standarder. Alle data (master- såvel som jobdata), 
der registreres i systemet, lagres i en database. Andre 
systemer kan oprette forbindelse til databasen og 
visualisere, forespørge på og editere i data alene via SQL 
eller vha. webservices.

Den danske forsyningsbranche er i konstant forandring,  
og der er skiftende behov til antal brugere og operatører.  
G/Technology er skalerbar og kan anvendes lige fra 
én enkelt arbejdsplads til tusindvis af operatører 
– altsammen mod en central database, hvor alle 
ledningsinformationer og forretningsregler er lagret. 

Ud over at alle data og forretningsregler ligger i 
databasen, så er G/Technology lynhurtig til at zoome og 
panorere i de store og komplekse datasæt, der arbejdes 
med.

G/Technology giver mulighed for at oprette forskellige kortdesigns (legends), hvor udseende, visingsmåleforhold, snap mv. defineres. 
Brugerne kan se de viste lag i en træstruktur og individuelt tænde og slukke lag, ændre på snap m.v. De viste data kommer fra G/Varme-modellen.

KORT FORTALT

• Brugervenligt

• Åben database / åbent format

• Sømløs integration til andre GIS-systemer/-
data, fx via WMS/WFS

• Skalerbart og stabilt

• Skematik og detailtegninger

• Lange transaktioner via jobs

• Avancerede (geografiske) søgninger/ 
netværksanalyser (trace)

• Automatiserede placeringsrutiner

• Konfigurerbare valideringsregler for 
datakvalitetssikring

• Adgangskontrol baseret på jobfunktion,  
ledningsart og område

• Danske udvidelser udviklet i .NET
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Lange transaktioner – aldrig mere låste data 
Flere operatører kan have behov for at arbejde i samme 
område, hvilket traditionelt kan give problemer med låste 
filer og lignende.

I G/Technology er det muligt at arbejde med lange 
transaktioner. Lange transaktioner (også kaldet 
versionering) vil sige, at nye objekter og ændringer 
af eksisterende i første omgang gemmes som et 
job i databasen frem for at blive gemt direkte som 
masterdata.Herved kan flere operatører arbejde med 
de samme objekter i samme område samtidigt. De nye 
objekter og de forskellige versioner af de eksisterende 
er kun synlige for den operatør, der arbejder i det job, 
hvor ændringen er foretaget – eller hvis brugeren 
specifikt beder om at se forskellige ændringsforslag 
for et område. Dette er eksempelvis en fordel, når flere 
projekter foregår i det samme område på samme tid. 

En anden fordel er, at operatøren ved at oprette 
forskellige jobs kan projektere og analysere forskellige 
linjeføringer. De forskellige projektforslag kan herefter 
beregnes, prissættes og udtegnes. Herefter ophøjes 
udelukkende det vedtagne projekt til masterdata. Så 
snart data er ophøjet til masterdata, kan data ses af alle.

Ved hjælp af livscyklusstatus er det også muligt at 
håndtere de forskellige faser for data: Planlagt, Udført, 
I brug, Fjernet, m.v. Eksempelvis når projektet er udført, 
kan man skifte komponenternes status til ”I brug”, og 
geometrien kan opdateres med opmålinger som udført. 

Placeringsrutiner/workflows 
Ofte udførte rutiner, som placeringen af en lang række 
objekter, kan i Intergraph G/Technology konfigureres 
til at køre som en automatiseret placeringsrutine 
(workflow). Operatørindsatsen begrænses herved til et 
minimum.

Ved placering af komplekse objekter som fx en 
transformerstation eller kabelskab kan brugeren oprette 
en template (assembly) svarende til en given model/
fabrikat. Herved kan mange objekter/features oprettes 
med blot ét klik, fremfor at de enkelte objekter placeres 
et ad gangen. 

Med G/Technology Plus medfølger en række værktøjer som f.eks. Adressesøgning, som gør hverdagen nemmere for brugeren. Kort og egenskabsdata i 
dette eksempel er DANVAND.

RELATEREDE PRODUKTER

• Intergraph® ForsyningsPortal (webGIS)

• Intergraph® G/LER Plot

• Intergraph® G/DANDAS XML

• Intergraph® TVi Manager

• Intergraph G/Technology® Længdeprofil

• Intergraph G/Technology® Plus

• Intergraph® Driftsforstyrrelser
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Skræddersyet efter jeres behov
Standarder danner rammen for store dele af den 
danske forsyningsbranche, men i Hexagons Safety & 
Infrastructure division ved vi, at der altid vil være en 
hvis mængde firmaspecifikke behov. Derfor kan vores 
løsninger skræddersyes til den enkelte forsynings behov.

Intergraph G/Technology kan tilpasses via forretnings-
regler i databasen uden brug af programmering, hvilket 
gør det markant billigere at tilpasse, vedligeholde og 
integrere til systemet. Er der brug for helt særlige 
funktioner, giver G/Technology naturligvis også mulighed 
for udvikle nye funktioner via åbne API’er og med C# og 
.NET.

360° Forsyning 
Intergraph G/Technology er grundstenen i 
Hexagons Safety & Infrastructure divisions 
ledningsregistreringsløsninger og er platformen i en suite 
af produkter til den danske forsyningsbranche. 

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

© 2020 Hexagon AB og/eller dets datterselskaber og tilknyttede virksomheder. Alle rettigheder forbeholdt. 05/20.

Det er muligt at oprette intelligente detailtegninger for objekter i databasen. I dette tilfælde vises et Kabelskab i G/Eldk-modellen. Afgange og 
tilgange vises i skematisk form og som relationer i Feature Explorer.

FORSYNINGSLØSNINGER

• Intergraph® G/DANDAS

• Intergraph® G/DANVAND

• Intergraph® G/Eldk

• Intergraph® G/Varme

• Intergraph® G/Gas

• Intergraph Fiber Optics Works®
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