
produktblad

Intergraphs ForsyningsPortal giver enkel, hurtig og brugerven-

lig adgang til Forsyningens informationer om ledningsnettet og 

de komponenter, der sidder på det. ForsyningsPortalen deler 

information som kort, egenskabsdata, rør-kataloger, doku-

menter 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 Intergraphs danske 

brancheløsninger til afløb, vand, varme, gas, el og fiber.

Funktionalitet
Intergraphs 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 kortbladsram-

mer 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 andre for-

mater. Derved har forsyningen mulighed for at logge, hvilken 

information samarbejdspartnere som rådgivende ingeniører 

og entreprenører henter fra ForsyningsPortalen.

•	Få adgang til egenskabsdata som almindelig kiggeadgang 
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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.

•	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.

Intergraph hjælper verden med at arbejde smartere. Vores software 

og løsninger forbedrer livet for millioner af mennesker gennem bedre 

faciliteter, tryggere samfund og mere pålidelig drift. 

Intergraph Process, Power & Marine (PP&M) er verdens førende 

leverandør af enterprise engineering software til mere intelligent 

design og drift af fabrikker, skibe og offshore-faciliteter. Intergraph 

Security, Government & Infrastructure (SG&I) er førende inden for in-

telligente løsninger til beredskab, forsyningsvirksomheder, transport 

og andre globale udfordringer. Se mere på www.intergraph.dk. 

Intergraph er en del af Hexagon (Nordisk Børs: HEXA B; www.hexa-

gon.com), en førende global leverandør af design-, opmålings- og 

visualiseringsteknologi, der hjælper kunder med at designe, opmåle 

og positionere objekter samt behandle og præsentere data.

Vil du vide mere om Intergraph ForsyningsPortal, så kontakt

Direktør, GIS & Ledningsregistrering  

Jackie Sandgård 

Intergraph Danmark A/S 

Tlf.: +45 5214 1535 

jackie.sandgaard@intergraph.com
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Intergraphs forsynIngsløsnInger
Brancheløsninger til alle ledningsarter baseret på 
danske standarder:

•	G/DANDAS

•	G/DANVAND

•	G/DANVarme

•	G/DANELDK

•	G/COMMS


