TV-server
Høj datakvalitet fra TV-operatøren.
Let tilgængelighed for alle.

TV-server kan enkelt og effektivt håndtere de mange TVinspektioner, som foretages i alle danske forsyninger. TV-server
kan sikre, at alle data fra operatøren lever op til et fastsat
kvalitetsniveau, inden de kan afleveres til forsyningen.

Sikkerhed for både operatør og forsyning

Efter endt optagelse og kvalitetssikring uploader TV-operatøren
film, XML og øvrige data i én samlet proces til EnviDans TVserver. Programmet har en indbygget afleveringskontrol, som
sikrer at data og optagelser overholder form- og indholdskrav fra
både DANDAS, DTVK og forsyningsspecifikke indholdskontroller.
Samtidig har operatøren efter endt upload dokumentation for, at
data er leveret i overensstemmelse med kravene. Filmene kan
streames i en internetbrowser af alle med adgang til systemet.
Hvis opgaven haster, kan TV-operatøren uploade rådata inden
kvalitetssikringen udføres.

Modulbaseret løsning

automatisk integreret i vores GIS-system. Desuden kan
TV-inspektionerne deles via internettet med eksempelvis
samarbejdspartnere eller borgere. Det er også muligt at
få GIS-funktionaliteten stillet til rådighed i forsyningens
eget GIS-setup, ligesom filmene kan tilgås direkte fra
ledningsregistreringsprogrammer som f.eks. DanDasGraf.

EnviDans TV-server sikrer høj datakvalitet
•
•
•
•
•
•
•

Indledende kontrol mod XSD-skemaer
Overholdelse af fotomanual og brøndmanual
Avanceret indholdskontrol på tværs i data
Forsyningsspecifikke ønsker til kontrol, eksempelvis
navngivning af TV-rapporter
Evaluering af fysisk indeks
Advarsler, der viser særlige tilfælde i data
Dokumentation

TV-server indeholder mulighed for at udvide med et bestillermodul, hvor forsyningen via GIS kan udvælge de ledninger, der
ønskes inspiceret og organisere dem i projekter. Informationerne
vil blive anvendt i den afleveringsprotokol, som TV-operatøren
gennemfører inden aflevering af data. Dermed kan det som en del
af afleveringen evalueres, om den bestilte opgave svarer til det
udførte arbejde. Hvis der er afvigelser, kan årsagen beskrives af
TV-operatøren og medsendes som yderligere dokumentation for
det udførte arbejde.

TV-server mini

Fleksibel GIS-integration

Kontakt

EnviDans TV-server er en del af EnviPortal, og derfor tilbyder
EnviDan fleksibel integration med GIS. Når nye TV-inspektioner
uploades på EnviDans TV-server, bliver TV-inspektionerne

Hvis fokus udelukkende er på, at TV-operatøren skal kvalitetssikre og gennemføre en afleveringsprotokol, er TV-server mini en
oplagt mulighed. Filer overføres ikke til EnviPortalen, men i stedet
direkte til forsyningen.

For yderligere information kontakt Troels Sander Poulsen på
61 42 02 26 eller tsp@envidan.dk
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