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GL Noble Denton
n kjøper In
ntergraph® SmartMaarine tekno
ologi for optimaliserring
av
a offshore‐ og skipssdesign
SmartMarin
S
ne® 3D tilbyr økt funksjo
onalitet, brukervennligh
het og produ
uktivitet.

HUNTSVILLE, Ala., March
M
xx, 201
11 – GL Nob
ble Denton, een internasjo
onal uavhen
ngig teknisk
rådgiver for olje og gass
g industrie
en, har valgtt å standard isere på Inteergraph SmaartMarine®
ne 3D, som erstatning
e
for sine eksistterende designsystemer for
Enterprisse inkludert SmartMarin
offshore‐‐ og marine konstruksjoner. Denne endringen
e
vil gjøre selskkapet i stand
d til å tilby økt
funksjonalitet og forbedret brukervennlighet i sine enginneeringsløsn
ninger så vell som å forbeedre
datakonssistensen me
ellom design
n og fysisk re
ealisering.
“Vi samm
menlignet In
ntergraph Sm
martMarine®
® Enterprise med flere lø
øsninger fra ledende
leverandører av marine engineering designlø
øsninger, ogg vi fant at In
ntergraph haadde den meest
bærekrafftige løsninggen for oss” sier
s Tor Lønn
nerød, admiinistrerendee direktør forr GL Noble
Denton Brevik,
B
Norge
e. I tillegg till SmartMarin
ne 3D har G L Noble Den
nton kjøpt lissenser av
SmartPlaant P&ID (Pip
ping and Insttrumentatio
on Diagram), SmartPlantt Electrical, SSmartPlant
Review og
o SmartPlan
nt Foundatio
on Basic Inte
egrator.
SmartMaarine 3D er verdens
v
messt avanserte 3D system ffor offshore‐‐ og skipsdessign, som girr
selskapene evner til å oppnå og bevare konkkurranseforttrinn i en svæ
ært konkurraansepreget
ne 3D er nyvinnende enggineeringtekknologi som er datasentrrisk, kunnskaaps‐
industri. SmartMarin
drevet, og so
om effektivisserer designprosessen foor marine ko
onstruksjoneer, forkorterr
og regeld
levererin
ngstiden, og gir opp mot 30% produktivitetsøknning for detaljert design og fabrikasjo
on.
P
Pow
wer & Marine, sier: “Et ø
økende antall
Gerhard Sallinger, prresident for Intergraph Process,
ledende industribedrrifter tar i brruk Intergrap
ph Smart 3D
D teknologi som sin nestee generasjon
ns
n av dens en
nestående evvne til å gi økt sikkerhet, kvalitet og
engineerrings plattforrm, på grunn
produktivvitet. SmartMarine 3D fortsetter å vinne
v
marke dsandeler i en svært konkurranseuttsatt
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sektor. Intergraph ser frem til å arbeide sammen med GL Noble Denton og til å øke vår
konkurranseevne gjennom et sterkt samarbeid.
ARC Advisory Group, som er ledende innen industrianalyse, rangerer Intergraph som Nummer 1
på verdensbasis innen programvare for prosess‐ og 3D design, i følge AARCs rapport ”PET
Worldwide Outlook Market Analysis and Forecast through 2013”

###
Om GL Noble Denton
GL Noble Denton er teknisk rådgiver for olje og gass industrien. Olje og gass divisjonen av GL Group bidrar med
design, bygging, installasjon og betjening av olje og gass onshore‐, marine‐ og offshore installasjoner for å sikre
sikkerhet, bærekraft og å høyne verdiene.
GL Noble Denton er resultatet av en fusjon mellom Germanischer Lloyd's (GL) Oil & Gas business og Noble Denton,
som er en ledende leverandør av engineeringstjenester for hele livssyklusen for marine og offshore industrien. Fra
januar 2010 har de tilbydd sine tjenester under GL Noble Denton.
www.gl‐nobledenton.com

Om Intergraph
Intergraph er verdensledende leverandør av engineering og geospatial programvare som hjelper kunder å
visualisere komplekse data. Forretningsvirksomheter og regjeringer i mer enn 60 land stoler på Intergraphs industri
spesifikke programvarer for å ta hånd om enorme mengder data slik at prosesser og infrastruktur blir bedre,
tryggere og smartere. Selskapets programvare og tjenester setter kundene i stand til å bygge og drifte mer
effektive installasjoner og skip, lage intelligente kart og sikre både kritisk infrastruktur og millioner av mennesker i
hele verden.
Intergraph har to divisjoner Process, Power & Marine (PP&M) og Security, Government & Infrastructure (SG&I).
Intergraph PP&M tilbyr engineering programvare for design, konstruksjon og drift av installasjoner, skip og
offshore anlegg. Intergraph SG&I tilbyr geospatial styrte industri løsninger til forsvar og etteretning, offentlig
trygghet og sikkerhet, stat og kommune, transport, fotogrammetri, hjelpesystemer og kommunikasjon. Intergraph
Government Solutions (IGS) er et uavhengig datterselskap av SG&I’s U.S. federal og etterretnings industri.
Intergraph er et heleid datterselskap av HEXAGON AB, (Nordisk børs: HEXA B) og (Sveitsisk børs: HEXN). For mer
informasjon, se www.intergraph.com og www.hexagon.se
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