
 

 

Irlands nationale elforsyning får nyt GIS-system baseret på 

teknologi fra Intergraph®  

ESB Networks vil fremover administrere distributionsnetværket ved hjælp af løsningerne 

G/Technology og GeoMedia®  

HUNTSVILLE, Alabama, 5. september 2012 – ESB Networks Ltd. har valgt Intergraph® og partnerne 

Irish Mapping & GIS Solutions Limited (IMGS) og Rolta UK Limited som leverandør af et nyt Geografisk 

InformationsSystem (GIS) til understøttelse af planlægning, design, anlæg og daglig drift af 

elforsyningsnetværket. Udvælgelsesprocessen var præget af hård konkurrence, men det blev i sidste 

ende Intergraph, der fik til opgave at understøtte og automatisere genereringen af alle ESB Networks 

rapporter, plot, netværksdiagrammer og interfaces til SAP og andre forretningssystemer. Intergraph 

leverer dermed et centralt system til en vigtig operatør med fuld tovejsintegration til SAP, kundesystemer 

og Oracle Utilities Outage Management. 

“Vi forventer, at vores nye system fra Intergraph vil fungere som en helhedsløsning til administration af 

hele livscyklussen for vores netværksaktiver, samtidig med at det vil effektivisere vores arbejdsproces – 

herunder de opgaver, der angår vores andre vigtige forretningssystemer,” fortæller John Gallagher, IT-

chef i ESB Networks. ”Vi har tillid til, at Intergraph og IMGS forstår vores arbejdsområde og kan levere 

den rette løsning for os. Vi ved, at Intergraph og IMGS vil indgå i et tæt samarbejde med os gennem 

implementeringsprocessen og fortsat supportere os efter idriftsættelsen.” 

”Det glæder os at levere en løsning til ESB Networks, der understøtter arbejdsprocesserne i elnetværket 

fra ende til anden,” siger Alun Pearsey, landechef i Intergraph U.K. ”Kunder som ESB bekræfter os i 

vores arbejde for at hjælpe forsyningsvirksomheder i hele verden med at optimere deres virksomhed ved 

hjælp af Intergraphs løsninger.” 

“IMGS er glade for at arbejde sammen med Intergraph på implementeringen af et landsdækkende, 

moderne GIS-system hos ESB Networks,” erklærer Ciaran Kirk, teknisk direktør i IMGS. ”Dette GIS-

system tilhører den nye generation og vil strømline ESB Networks processer. Samtidig tager det imod 

udfordringen med at skabe et mere intelligent elnet.  

Denne vigtige kontrakt tildeles Intergraph kort tid efter indgåelse af en anden kontrakt med  Greater 

Dublin Region Water and Drainage Steering Groups, et konsortium af byråd, og aftalen underbygger 

Intergraphs rolle som en førende leverandør til Irlands forsyningssektor. 

### 

Om ESB Networks Ltd.   

ESB Networks Ltd., en underafdeling af ESB-gruppen, er den autoriserede operatør af 

eldistributionsnettet i Irland. ESB Networks er ansvarlig for at anlægge, drifte, vedligeholde og udvikle 

elnettet og betjene alle elkunder i Irland. ESB Networks har også den eneste måler-operatørlicens i Irland 

og installerer, vedligeholder og aflæser alle elmålere. ESB Networks har 3000 medarbejdere i hele 

landet. 

Læs mere på http://www.esb.ie/esbnetworks/en/home/  
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Om Intergraph 

Intergraph er en førende global leverandør af engineering- og geodatasoftware, som kunder bruger til at 

visualisere komplekse data. Virksomheder og myndigheder i mere end 60 lande anvender Intergraphs 

industrispecifikke software til at organisere store mængder data for at skabe bedre, sikrere og mere 

intelligente processer og infrastruktur bedre. Intergraphs software og services hjælper kunder med at 

bygge og drifte mere effektive fabrikker og skibe, skabe intelligente kort og sikre vigtig infrastruktur samt 

millioner af mennesker i hele verden. 

Intergraph har to divisioner: Process, Power & Marine (PP&M) og Security, Government & Infrastructure 

(SG&I).  Intergraph PP&M udvikler engineering software til design, konstruktion, drift og datahåndtering af 

fabrikker, skibe og offshore-faciliteter. Intergraph SG&I leverer geodataløsninger og ERDAS-teknologi til 

beredskab, forsvar & efterretning, stat & kommuner, transport, fotogrammetri samt forsynings- & og 

telekommunikationsvirksomheder. Intergraph Government Solutions (IGS) er et selvstændigt 

datterselskab, some r leverandør til den amerikanske stat.  

Intergraph er et helejet datterselskab under Hexagon AB (Den nordiske Børs: HEXA B). Læs mere på 

www.intergraph.com og www.hexagon.com.  

Om IMGS 

IMGS er Irlands førende leverandør af rumlige dataløsninger til stat og kommuner, forsynings- og 

televirksomheder. Deres løsninger hjælper kunder med at frembringe, håndtere og indlejre rumlige data- 

og engineering dokumentation i deres informationssystemer. IMGS betjener mere end 50 kunder i hele 

Irland, herunder Northern Ireland Electricity, Eircom, BT Ireland. Ordnance Survey Ireland, Ordnance 

Survey Northern Ireland, Irlands flåde og 34 lokale myndigheder. 

IMGS har en lang historie inden for udvikling og support af GIS for nationale netværksvirksomheder, som 

f.eks. Eircom, samt forvaltninger i hele landet. Faktisk administreres de fleste irske el- og telenetværk i 

dag ved hjælp af software, der supporteres eller er udviklet af IMGS. 

Læs mere på http://www.imgs.ie/. 

Om Rolta 

Rolta er en førende leverandør af innovative IT-løsninger og –services til mange vertikale segmenter, 

herunder forsyningsvirksomheder, procesvirksomheder, kraftværker, banker og forsikringsvirksomheder, 

føderal- og statsmyndigheder samt forsvar og hjemmeværn. Disse virksomhedsløsninger er baseret på 

Roltas intellektuelle ejendom på geodata-området og ekspertise inden for unik business intelligence, der 

giver vigtig indsigt som grundlag for effektive belsutningsprocesser. Roltas services og løsninger dækker 

hele procesindustriens livscyklus fra engineering design til succesfuld drift. Rolta er en multinational 

virksomhed med hovedsæde i Indien og kunder i mere end 40 lande. Rolta UK hjælper deres kunder med 

at realisere deres mål gennem en dyb ekspertise inden for forsynings- og olie & gas-sektorerne, hvor 

Roltas erfaring med systemintegration er ubestridt. 
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