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Ledningsregistrering
med GIS Desktop
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GØR DIT LEDNINGSNET FREMTIDSSIKKERT
Med GIS Desktop kan du nemt og effektivt registrere dit ledningsnetværk, foretage
dybdegående analyser og få et brugerdefineret overblik over dit ledningsnet.

DINE FORDELE
Effektiv ledningsregistrering
Med Forsyning|GIS Desktops logiske og intuitive brugerflade, får du en hurtigere og lettere registrering af dit fjernvarmenet. Du kan nemt indsætte hjælpepunkter på dine tegninger og hurtigt
indtegne nye eller ændre ledningsforløb
Fleksibel brugertilpasning
Du kan let og tilpasse systemets udseende og funktioner, så det passer til dit behov for ledningsregistrering.
Høj datakvalitet
Med GIS Desktop er du sikret høj datakvalitet, da vi løbende validerer netværk og data. Samtidig er
du også sikker på, at din data er tidsaktuel, da vi altid henter de nyeste grundkort og sidst opdaterede adresser.
Visning af forbrugerdata
Forsyning|GIS er direkte integreret med Forsyning|FOF, så du har altid adgang til opdaterede forbrugerinformationer, forbrugsinstallationer og målerdata.
Udvid og gør din forsyning fremtidssikker
Med GIS Desktop kan du nemt få et overblik over potentielle udvidelsesområder for din forsyning
og få et tydeligt billede af, hvor der kan opstå potentielle svagheder i dit ledningsnetværk.
Giv hurtig besked ved varmeafbrydelser
Lav lukkelister direkte i GIS Desktop og yd god kundeservice til dine forbrugere ved hurtigt at sende en SMS ud, når varmen afbrydes.
Oversigtsplaner
Med få klik kan du få vist en lang række af vigtige informationer om dine ledninger. Heriblandt
ledningens placering, dybde, type, hvem der har lagt den og hvornår. Du kan også se, hvornår der
er planer om at udskifte ledningen.
Hurtig dannelse af styklister
Med styklister kan du let indberette til Dansk Fjernvarme eller udarbejde andre statistikker på dit
ledningsnet.
Udgivelser og dataeksport
Med GIS Desktop får du præsenteret komplet data på en enkel og overskuelig måde. Samtidig
giver vi dig et bredt udvalg af udgivelses- og eksportmuligheder.

GIS Desktop er en del af vores Forsyning|GIS løsning, som giver dig et nemt og
detaljeret overblik over hele dit ledningsnetværk. Med GIS Desktop får du gratis
adgang til vores webløsning, WEBedit, som du kan tage med på farten.

GIS-LØSNINGER
TIL ETHVERT BEHOV
Vi skræddersyer Forsyning|GIS til netop dine behov
Vi introducerer dig til vores forskellige løsninger gennem en individuel dialog og udarbejder et løsningsforslag til dig ud fra dine behov og krav til Forsyning|GIS. Systemet findes i
forskellige versioner, så uanset om du selv ønsker at indtegne og vedligeholde ledningsdata eller bare har brug for at aflæse data, har vi den helt rette løsning til dig.

GIS Basis
Vores løsning til dig, som ikke har behov for selv at arbejde i dit GIS-system i det daglige.
Du har mulighed for at få et dynamisk kort over dit ledningsnet på din hjemmeside. Har
du Forsyning|WEB, er opsætningen uden beregning. Besvar også automatisk indkomne
graveforespørgler med AUTO|LER. Du betaler kun en fast lav pris per besvarelse.
GIS Basis er ledningsregistrering til en lav og forudsigelig årlig pris. Du kan altid let opgradere din løsning, når behovet for selv at kunne arbejde mere med Forsyning|GIS opstår.

GIS WEBview
Vores betjeningsnemme løsning, som giver dig overblik over dit ledningsnetværk på både
pc og tablets Du kan hurtigt og nemt skifte mellem baggrundskort og oversigtskort. Vælg
blandt andet luftfoto, matrikelkort, højdekurver mv. Du kan også nemt vælge forbrugerne
på kortet og slå dem direkte op i E|Forsyning. Se ledninger og komponenter efter driftsog funktionsstatus samt oprindelse og årstal mv.
Du får adgang til styklister og detaillister på hele ledningsnettet eller indenfor distrikter.
Derudover kan du nemt vælge forbrugerne på kortet og slå dem direkte op i E|Forsyning.
Brug vores standardudskrifter til print eller pdf-dokumenter samt eksport af data.

GIS WEBedit
Vores udvidelse til WEBview, som tilføjer nyttige funktioner, når du er i marken. Som
ledningsansvarlig kan du gennem registreringsværktøjet selv tilføje eller ændre ledningernes type og årstal. Lav på effektiv vis lukkelister til konsekvensanalyser ved afspærring af
kritiske eller sårbare ledningsstrækninger.
Yd også bedre kundeservice med lukkelisterne ved akutte og planlagte afbrydelser og
brug dem til at udsende SMS-beskeder til de berørte kunder gennem Blue Idea.
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LIDT OM OS
Siden 1985 har vi specialiseret os i at udvikle administrative systemer og levere serviceydelser, der er skræddersyede til forsyningsbranchen.
Vi er et team af engagerede og erfarne medarbejdere, der brænder for forsyningsbranchen. Vi udvikler og leverer vores løsninger
med henblik på at sikre dig effektiv drift og administration. Vores
løsninger sikrer dine forbrugere en god service.
Med vores abonnementsordning er du garanteret hurtig, ubegrænset support og vedligeholdte IT-systemer. Som kunde hos
os er du altid opdateret om den nyeste viden om vores systemer.
Vores største mål er at sikre dig den bedst mulige løsning. Derfor
lytter vi til dig og har altid vores kunder i tankerne, når vi udvikler
vores systemer.
Vores løsninger benyttes i dag i flere end 360 forsyningsvirksomheder. Hos os er alle værker velkomne, og som andelshaver får du også
direkte indflydelse på udviklingen af vores løsninger.

KONTAKT OS OG HØR MERE
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