
PROduKTblAd

G/DANDAS XML gør det muligt at importere og eksportere 

DANVAs DANDAS XML-format, herunder Knuder, Ledninger, 

Oplande, TV-inspektioner og Brøndrapporter. 

Ved import af en eller flere filer på én gang kan man:

•	Vise data i kortet inden importen startes (redline-grafik)

•	Se/validere DANDAS-data i et data-grid (som i et regneark) 

- Se hvilke data der er nye eller rettede 

- Mulighed for at acceptere enkelte attributopdateringer og  

  afvise andre

G/DANDAs XML
•	Ændre DANDAS-data inden import

•	Kun importere en delmænge af egenskabsdata (attribut- 

subset). Kan også bruges ved eksport.

•	Opgradere gamle XML-versioner til nyere

•	Konvertere mellem forskellige plan/højde-projektioner

•	Logning: Samlet statistik, fejrapporter og detaljeret fejlrapport

Regler for import, som kan ændres af brugeren. Mange er relateret til stikhåndtering.



Brugeren kan sammenligne eksisterende data med opdateringer – og selv vælge, hvilke der skal importeres individuelt.

Data, som opdateres under import, fremhæves – og data kan editeres inden import.



INDLæsNING Af rApportEr

Ved indlæsning af TV- og Brøndrapport kan brugeren bl.a.: 

•	Fjerne gamle fiktive stik (eller gøre dem historiske)

•	Oprette nye stik fra observationer eller TV på stik. Findes der 

stik i forvejen, oprettes der ikke nye.

•	KNUDENAVN dannes ud fra DANVAs Navnevejledning

•	Finde og matche eksisterende stik med stik i TV-rapporten, 

selvom der ikke er overensstemmelse i KNUDENAVNE

•	Udtrække egenskabsdata fra rapporter og opdatere knuder og 

ledninger i overensstemmelse hermed 

•	Komplet stik-statistik pr. rapport med antal stik: 

- I database før import 

- Slettede fiktive stik 

- Oprettede stik 

- Rettede stik 

- Stik i database efter import 

- Stik i henhold tilXML-fil

HåNDtErING Af kAtALoGEr
Nye katalog/firma/oprindelses/etc.-forekomster kan valideres 

imod eksisterende data. Skal der oprettes nye forekomster, 

kan brugeren mappe nye forekomster med eksisterende data, 

således at fx det samme firma ikke oprettes mange gange blot 

pga. stavefejl.  

VALIDErING
Ved at oprette nye XSD-skemaer ud fra DANDAS standard-

skemaer kan man få valideret strengere regler end dem, som 

standarden angiver. Dvs. hvis Forsyningen har indgået aftale om, 

at bestemte informationer skal leveres af TV-inspektionsfirmaet, 

og disse ikke er tilstede i de leverede data, kan importmodulet 

afvise disse data med denne funktion.

fortryD IMport
Import sker i et job i databasen (lange transaktioner), som så 

kan valideres mod fagregler, inden importen accepteres eller 

afvises. Der er ikke behov for at arbejde med parallelle pro-

jektdatabaser. Det hele sker i masterdatabasen, og hvis en 

indlæsning fortrydes pga. datafejl, fjernes alle data fra database 

via ”afvis job”-funktionen.

Komplet stikstatistik for hurtig kvalitetssikring af importerede rapporter.



Intergraph Danmark leverer software, rådgivning og undervisning 

inden for ledningsregistrering, digital forvaltning og beredskab. 

Intergraph udvikler GIS-løsninger, der henvender sig til stat og kom-

muner og forsyningsvirksomheder samt disponeringsløsninger til 

opgave- og ressourcestyring i kontrolrum. Intergraph Danmark tilbyder 

desuden en række brancheløsninger, der er specielt udviklet til det 

danske marked. Intergraphs produkter anvendes på mange platforme 

og fås som fx desktop-GIS, WebGIS og apps til smartphones og 

tablets.

GIS (Geografiske InformationsSystemer) bruges til at analysere og vise 

geodata som digitale kort, der giver overblik og viden, som gør det 

muligt at træffe bedre og hurtigere beslutninger i forhold til planlægn-

ing, drift og udførelse.

Intergraph Danmark er en del af Hexagon-koncernen, som også om-

fatter Leica GeoSystems. 

Vil du vide mere om G/DANDAS XML og Intergraphs andre branche- 

løsninger til forsyningsvirksomheder, så kontakt

Jackie Sandgård 

Intergraph Danmark A/S 

T 3619 2000 • M 45 5214 1535 

jackie.sandgaard@intergraph.com
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Valgmuligheder ved eksport til DANDAS XML

Eksport
Eksport af data til DANDAS XML sker via:

•	Selection set (som kan skabes via udpegning på skærm, 

inden for et område, analyser, trace, afgrænset ved filtrering på 

egenskabsdata mm.)

•	Et eller flere oplande

•	Hele databasen

•	Valg af data der skal eksporteres: 

- Knuder  

- Ledninger 

- Oplande 

- TV-inspektioner (seneste eller alle)  

- Brøndrapporter (seneste eller alle)

Intergraphs forsynIngsløsnInger
Brancheløsninger til alle ledningsarter baseret på 
danske standarder:

•	G/DANDAS

•	G/DANVAND

•	G/DANVarme

•	G/DANELDK

•	G/COMMS


