
PRODUKTBLAD

Lad dine data og netværksmodel bryde ud af databaserne 
og de tunge fagsystemer og sæt dem i spil dér, hvor de giver 
allermest værdi. Intergraph Networks® fra Hexagon Safety 
& Infrastructure er en fleksibel softwaresuite, der sikrer 
nem og hurtig adgang til ledningsdata og operationelle data 
på tværs af hele din organisation.

Med NetWorks kan I nemt udvikle og vedligeholde inter-
faces, integrationer, opgaveorienterede portaler og mobile 
applikationer ved hjælp af webservices. Networks forbinder 
organisationen med netværksmodellerne i Intergraph  
G/Technology®, så de er tilgængelige og brugbare der, hvor 
der er behov.

MERE END BLOT EN KORTSERVER

Intergraph NetWorks hjælper dig med at se details, ske-
matiske visninger, traversere komplekse featurerelationer, 
navigere til sammenkædede informationer, trace i netvær-
ket m.m. NetWorks er derfor meget mere end blot endnu en 
kortserver.

UDNYT DATA PÅ TVÆRS AF ORGANISATIONEN

Tredjepartssoftware kan via NetWorks’ webservices tilgå, 
interagere og tilmed opdatere data records. En simpel og 
fleksibel måde at integrere netværksinformation på tværs 
af organisationen, der øger værdien af jeres data, når de 
sættes i spil.

SKAB OVERBLIK MED DATA MASH-UP

Få et endnu bedre informationsbillede ved at kombinere  
Intergraph G/Technology netværksdata med andre data-
kilder (interne og eksterne) i et web mash-up. 

INTERGRAPH NETWORKS®

Frigør jeres netværksdata og sæt dem i spil i jeres organisation

PRODUKTSUITE

INTERGRAPH NETWORKS FOUNDATION

Intergraph Networks Foundation er dit fundamentet 
til arbejdet med netværksdata uden for siloen! På 
basis af standard-webservices fra bl.a. OGC kan 
du nemt tilgå netværksdata og –modeller hvor som 
helst med Networks Foundation.

Udnyt eksisterende Intergraph G/Technology-
ressourcer – fra adgangskontrol til 
netværkstrace og feature-symbologi – til at 
sikre overensstemmelse med organisationens 
standarder med hurtigere udrulning og færre 
omkostninger.

INTERGRAPH NETWORKS PORTAL

Giv administration, feltarbejdere og kunder 
adgang til jeres forsyningsdata med Intergraph 
Networks Portal. Networks Portal er skræddersyet 
til den danske forsyningsbranche og integrerer 
gnidningsfrit op imod datamodeller og -services 
som DANDAS, DANVAND, GAS, EL, OIS og AWS mv. 
Uanset om du er i marken eller på kontoret, kan 
du dykke ned i datamodellen, søge på adresser og 
netværkselementer, trace i nettet og meget mere 
på PC, tablet eller smartphone. 



RELATEREDE PRODUKTER

• Intergraph NetWorks Portal® 

• Intergraph G/Technology®

• Intergraph® TVi Manager

• Intergraph® G/DANDAS

• Intergraph® G/DANVAND

• Intergraph® G/ELDK

• Intergraph® G/Varme

LÆS MERE PÅ WWW.HEXAGONSI.DK
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Intergraph Networks sikrer nem og hurtig adgang til ledningsdata og operationelle data på tværs af hele din organisation.

Ved hjælp af Intergraph Networks Foundation kan tredje-
partssoftware tilgå, se og opdatere simple Intergraph  
G/Technology datafeatures i overensstemmelse med ISO/
OGC-standarder.

SIMPLIFICER DIN ADMINISTRATION

Netværkets indbyrdes sammenhæng lagres i databasen, så  
det er muligt at udføre netværksanalyser, der visualiseres i 
kortet og rapporteres i fx et regneark. 

Komponenterne i detailvinduerne indgår ligeledes i de 
topologiske sammenhænge, så analyserne også omfatter 
dem og anvendes til at danne lukkelister.

KONTAKT

Vil du vide mere om Intergraph NetWorks og andre 
løsninger til forsyningsvirksomheder fra Hexagon Safety & 
Infrastructure, så kontakt

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


