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I mange anvendelser af ledningsdata er der brug for at tilgå og 

redigere i ledningsnettets egenskabsdata. De enkelte arbejds- 

gange definerer, hvilke attributter der er behov for at se/re-

digere. Der er ligeledes mange forskellige typer klienter, der 

skal tilgå data. G/Technology Dialog WebServices (GTDWS) 

løser denne opgave ved at udstille G/Technology-data som 

en WebService, uafhængigt af hvilken/hvilke modeller man har 

implementeret i G/Technology. GTDWS tager udgangspunkt 

i de metadata/forretningsregler, G/Technology gør brug af for 

definition af, hvordan egenskabsdata skal præsenteres for 

en given bruger. Enten kan man anvende allerede definerede 

præsentationer, eller der kan oprettes specifikke opsætninger 

fx til brug i marken via en tablet eller smartphone, hvor der kun 

vises få egenskabsdata og kun nogle få kan editeres af bru-

geren. Kodelister genanvendes selvfølgelig - fx kan kodelister 

fra DANDAS og DANVAND anvendes uden nogen ændringer.

Opsamling af driftsinformationer
GTDWS kan oprette nye vedligeholdelsesinformationer til 

komponenter og ledninger gemt i en G/Technology-database. 

Dvs. information om, hvornår en pumpe eller ledning er blevet 

efterset, kan registreres med et enkelt klik – eller ventilstatus 

(åben/lukket) kan på tilsvarende vis opdateres.

Dokumenter og billeder
Med GTDWS er det muligt at downloade billeder og doku-

menter tilknyttet ledninger og komponenter i  

G/Technology via hyperlinks. Via konfigurering er det også 

muligt at give en bruger rettigheder til at uploade nye billeder 

og dokumenter til databasen. Det kan være billeder af brønd-

dæksler, som knyttes til Brøndobjektet i DANDAS.
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Lange transaktioner
Oprettelse og opdateringer af data i G/Technology via GTDWS 

understøtter lange transaktioner (jobs). Derved kan data 

opsamlet i marken kvalitetssikres af andre i organisationen, in-

den de frigives til alle. Det er også muligt at opdatere udvalgte 

informationer uden brug af lange transaktioner, således at hvis 

en ventil åbnes, kan det straks ses af alle brugere, som har 

adgang til ledningsinformation.

Tracefunktioner 
GTDWS giver også adgang til nettopologien. Herved kan man 

hurtigt få svar på spørgsmål som: Hvem er koblet til et givent 

kabelskab? Hvilke sikringer sidder der i et kabelskab? Hvilke 

virksomheder er tilkoblet afløbsnettet opstrøms ved en foru-

reningssituation – og hvilke recipienter modtager forureningen? 

De trace-funktioner, som understøtter denne funktionalitet, 

konfigureres på serveren, og derfor kan resultatet vises til slut-

brugeren på en enkel og brugervenlig måde.

GTDWS-klienTer
Der findes en række produkter på markedet, som allerede 

har indarbejdet en GTDWS-klient; blandt andet  Intergraph 

ForsyningsPortal og Mobile MapWorks. Dvs. at G/Technology-

data kan tilgås fra almindelige browsere på PC, MAC, tablets, 

smartphones samt dedikerede apps.

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 G/Technology Dialog WebServices, 

så kontakt

Direktør, GIS & Ledningsregistrering  

Jackie Sandgård 

Intergraph Danmark A/S 

Tlf.: +45 5214 1535 

jackie.sandgaard@intergraph.com
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Kigge/Skrive-adgang
GTDWS findes i to versioner. GTDWS ReadOnly, som bruges 

til at kigge på egenskabsdata. og GTDWS Read/Write, der 

også giver adgang til at opdatere data. 

FunkTioner oG STanDarDer
GTDWS tilbyder følgende funktioner og gør brug af følgende 

standarder:

•	Udstiller egenskabsdata v.h.a. G/Technology 

Dialog-metadata

•	Viser kodebeskrivelse i stedet for kodeværdi ved brug af 

picklists

•	Udstiller kodelister ved editering af egenskabsdata

•	Kan traversere nettet via relationship (connectivity og 

ownership)

•	Opdatere egenskabsdata via LTT/STT

•	Tilføje repeterende component

•	Hente dokumenter ud fra hyperlink

•	Gem dokument, regelbaseret navngivning og sti til, hvor 

dokumenter skal gemmes

•	REST / JSON


