TV-server
Altid korrekt data fra
TV-operatøren første gang

TV-server kan enkelt og effektivt håndtere de mange TV-inspektioner, som kontinuerligt foretages i alle danske forsyninger. TVserveren sikrer, at alle data fra operatøren lever op til et fastsat
kvalitetsniveau, inden de afleveres til forsyningen. Data kan ikke
afleveres, inden en afleveringskontrol er gennemført uden fejl.
Allerede få timer efter operatøren har inspiceret en strækning, er
inspektionen synlig i WebGIS og kan ses - ikke bare af forsyningens administrative medarbejdere men af alle med adgang til
systemet direkte via internettet.

Unik GIS-integration

EnviDans TV-server er en del af EnviPortal, og derfor tilbyder
EnviDan som noget helt unikt fuld integration med GIS. Når
nye TV-inspektioner uploades på EnviDans TV-server, bliver de
automatisk integreret i vores GIS-system. Så efterfølgende kan
forsyningens medarbejdere gå ind på den enkelte ledning og se
de aktuelle optagelser fra netop dén specifikke ledningsstrækning
uden at bekymre sig om hvor de originale filmfiler findes. USBharddiske, DVD´er osv. er således overflødige.
Det er muligt at få GIS-funktionaliteten stillet til rådighed i
forsyningens eget GIS-setup, ligesom filmene kan tilgås direkte
fra ledningsregistreringsprogrammer som f.eks. DanDas-graf.

Sikkerhed for både operatør og forsyning

Efter endt optagelse og kvalitetssikring uploader TV-operatøren
film og XML-data i én samlet proces til EnviDans TV-server. 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 han har leveret data i overensstemmelse med disse krav.
Ved upload til TV-serveren kontrolleres bl.a.:
•
At film og data stemmer overens
•
At alle krav i fotomanualen er overholdt
•
At alle informationer er leveret korrekt
•
At DanDas-formatet er overholdt

Det får du med EnviDan’s TV-server

Med TV-serveren følger EnviPortalen, som er vores platform for alle softwareløsninger i EnviDan. Her får du:
•
•
•
•
•

Efter aflevering konverteres filmen automatisk til en fil, som kan
streames i en internetbrowser af alle med adgang til systemet.

Sikker hosting og backup af dine TV-data.
Online helpdesk til support på alle vores
programmer.
Online brugermanual.
Nyheder og driftmeddelelser.
Mulighed for at deltage i erfa-møder.
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