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Autodesk Stratégia
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Megoldás szállítás teljeskörő 
infrastruktúra kezeléshez teljes 
életcikluson keresztül 

Üzleti területekre:
• Mérnöki felmérés, tervezés, kivitelezés

• Állam- és közigazgatás. Kormányzatok, 

Engineering & Construction

Autodesk

Industry
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• Állam- és közigazgatás. Kormányzatok, 
Önkormányzatok, Földügy.

• Közmőszolgáltatás (Víz, Csatorna , Gáz, 
Elektromos, Távfőtés stb.)

• Telekommunikáció

• Közlekedési infrastruktúra (Út, vasút, légi 
közlekedés stb.)

• Egyéb ipari létesítmény-nyilvántartás

Utilities and Communication 

Transportation

Government



Felhasználó igények
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Felhasználói kihívások, igények
Felhasználók igénylik:

… Pontos, aktuális adatok elérését a megfelel ı idıben 
• A jobb döntéstámogatás céljából.

… Szükségük van szabványos, strukturált adatmodellek re
• Topologikus, objektum orientált adatkezelés a valóságnak megfelelıen.

… Szeretnék követni a nyitott és elterjedt ipari szab ványokat 
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… Szeretnék követni a nyitott és elterjedt ipari szab ványokat 
• Információcsere, ipari szabvány felületeken keresztül, együttmőködés.

… Üzleti logika és üzleti intelligencia (szabályok és  folyamatok) 
• Könnyen használható garantált adatminıség és adat-konzisztencia.

… Változáskezelés, naprakész nyilvántartások
• Változáskövetés szakági és földhivatali alaptérképeken egyaránt.



Téradat-kezelés, nyilvántartás
Igények:

… Hatékony integrációs más informatikai rendszerekke l
• Hatékonyan elérhetı téradat-kezelés, nyilvántartás  és térinformatika a vállalati 

rendszerekkel együttmőködve.

… Hatékony információ megosztás
• WEB-es szolgáltatások (WFS, WMS), WEB2.0.
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… Együttm őködés
• Közös adatforrásból, testre szabott felhasználói felületeken keresztül csak a 

szükséges adatok hatékony elérése.

… CAD és GIS integráció
• CAD-es pontosság és eszközkészlet hatékony GIS adattárolással és 

funkcionalitással. Teljes életciklus lefedése: létrehozás, kezelés, megosztás.

… Nyitott és rugalmas rendszerek
• Továbbfejleszthetıség, testre szabhatóság, költség-hatékony rendszerek.



Megoldás az igényekre
(Autodesk stratégia)
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Elemzık
GIS

Integráció! 
Teljes infrastruktúra-

kezelési horizont lefedése
Szakági modulok

Autodesk Geospatial

Terepi 
adatgy őjtés
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Tervezık
CAD

Integráció!
Alkalmazások/ 

Téradatok

Felhasználók
Publikáció



Autodesk Stratégia – Fejlıdési fázisok
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5. fázis5. fázis Topobase (RDBMS alapú megoldás)Topobase (RDBMS alapú megoldás)

4. fázis4. fázis Map 3D + GIS AdatbázisMap 3D + GIS Adatbázis
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3. fázis3. fázis Map 3D (GIS-szerő használat)Map 3D (GIS-szerő használat)

2. fázis2. fázis Map 3D (DWG alapú állománykezelés)Map 3D (DWG alapú állománykezelés)

1. fázis1. fázis AutoCAD - DWGAutoCAD - DWG



Autodesk Topobase 
Áttekintés
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Felhasználói (üzleti) problémák

� Elszigetelt információ halmaz a különféle szervezeti 
egységeknél

� Redundancia, elavult adatok, adatkonverzió

� Elérhetetlen adatok

GIS osztály Mőszaki 
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GIS osztály Mőszaki 
oszt.

Pénzügy

Ügyfél-
kapcsolat

Kivitelezés

Üzemeltetés



Autodesk Topobase megoldás

� Támogatja a jobb döntéshozatalt – a teljes képet mutatva

� Javítja a folyamatok- és adatok minıségét

� Elérhetıvé teszi a térbeli információkat minden szervezeti 
egység számára

GIS osztály Mőszaki 
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GIS osztály Mőszaki 
oszt.

Pénzügy

Ügyfél-
kapcsolat

Kivitelezés

Üzemeltetés



Közvetlen téradat elérés
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Térinformatikai 
osztályMérnöki nyilvántartás,

tervezés

TÉR-
ADATOK

Hatékonyabb munka



KennedyWilson
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Runner
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Banana

Apple

Berry

Közvetlen, másolás 
és konverzió nélküli 

naprakész 
adatelérés, 
különbözı 

Teljes megoldás
Téradatok közvetlen elérése, kezelése
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Közmő adatok
SDF / DGN fájlból

Leíró adatok 
Oracle

adatbázisból

Földrészlet adatok
Oracle Spatial

adatbázisból
Ellátási körzetek
MapInfo / ESRI
Tér-adatbázisból

Légifelvételek, 
ortofotók

Raster Design-ból

Ford

Truman

Roosevelt

Washington

Adams
Jones Smith

Yale CornellZoe
Varney

Merrit
Eisenhower

Dartmouth

adatforrásból.



Mi az AutodeskTopobase?

Infrastruktúra tervezı és kezelı 
megoldás

� Autodesk Map 3D, Autodesk 
MapGuide Enterprise és Oracle
Spatial termékeken alapuló 
fejlesztés

16© 2006 Autodesk 

fejlesztés

� Nyitott, rugalmas architektúra

� Szakma-specifikus modulok

� Víz-, szennyvíz

� Gáz,

� Elektromos,

� ...



Ki használhatja?

500+ felhasználó

� Önkormányzatok

� Közmőszolgáltatók

� Mőszaki cégek
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Elınyöket biztosít:
� Mőszaki tervezés számára

� Térinformatikát igénylı tervezéshez

� Üzemeltetéshez és nyilvántartáshoz

� Karbantartáshoz

� Pénzügyi lekérdezésekhez

� IT tevékenységéhez

� Mérnökök, vezetık  és döntéshozók számára



Topobase szakmai modulok

Víz

Csatorna

Gáz

Minden modul rendelkezik

� Speciális adatmodellel

� Üzleti- és munkafolyamatot 

támogató szabályokkal
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Kataszter

Földmérés

Elektromos

Testre szabási, továbbfejlesztési lehet ıség

támogató szabályokkal

� Adatok különféle megjelenítési 

lehetıségivel

� Helyi ipari szabványok 

� Country Kits (Extension)



Topobase Autodesk Water Modul
CAD és GIS funkciók Oracle Enterprise alapon, speciálisan 
víz-közmő intézmények számára tervezve.
� CAD eszközök a víz hálózatok (infrastruktúra) tervezéséhez és 

kezeléséhez. 
� Attributív információkat lehet a mőtárgyakhoz rendelni; az 

adatokat nem szükséges újként létrehozni, ha már egy másik 
(külsı) rendszerben (CRM, ERP, stb.) megtalálhatók, akkor 
hozzá is kapcsolhatók.
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hozzá is kapcsolhatók.

� Dinamikus eszköz modell lehetıvé 
teszi az azonnali és folyamatos 
topológia-kezelést és a hálózat-
analízist. 

� Tárolja és ossza meg adatait 
Topobase-ben, így a teljes szervezet 
hozzáférhet.



Topobase Autodesk Water Modul
Autodesk Topobase Water segítségével:

� Teljeskörően áttekinthetık a vagyontárgyak és a komplett 
hálózati infrastruktúra.

� Kevesebb adat-redundancia és duplikált rendszerek.
� A rögzített iparági szabályok és 

munkafolyamatok használatával javul 
az adatminıség.
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az adatminıség.

� Lecsökken az adat-konverzióra 
fordított idı.

� Pontosabb mérnöki tervezés a teljes 
projekt-életcikluson keresztül.

� Költséghatékonyabb, gyorsabb és 
biztonságosabb - külsı vagy belsı -
információ megosztás.



Topobase Autodesk Water Modul

Topobase Water modul 

adat modell felépítés

Mőtárgy jellemz ık és leíró 
adatok
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adatok

Topológikus hálózat 
nyilvántartás



Topobase Autodesk Water Modul
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Hatékony térképi adatintegráció és elemzés
•Földmérési és közm ő alaptérkép
•Víz szakági hálózat
•Ortofotó háttér



RRDBMSDBMS AlAlkalmazáskalmazás SSzzervererver KKlienlienss

Topobase rendszer felépítése

Topobase
Administrator

Oracle Spatial
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Adatmodell

Felhasználók kezelése
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Topobase Client
Includes Map 3D

Topológia

MapGuide Enterprise WEB Browser

DWF Plug-in / Ajax

Topobase Web
Includes MapGuide Enterprise

WEB Browser
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Topobase víz, szennyvíz 
modul

24

modul



Példa: Közmőhálózat nyilvántartás, 
változáskövetés

� Jelenítsük meg a 
meglév ı 
közmőhálózatot

� Használjunk 
felhasználó -
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felhasználó -
specifikus 
megjelenítési 
módot



� Rajzoljuk be az új 
nyomvonalakat

� Testreszabható 
munkafázisok 
(tervezési 

Példa: Közmőhálózat nyilvántartás, 
változáskövetés 
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(tervezési 
lépések) és adat-
ellenırzés

� Automatikusan 
frissített 
topológia



Példa: Közmőhálózat nyilvántartás, 
változáskövetés 

� Szükség van 
táblázatos 
adatbevitelre is

� Könnyed és 
testreszabható 
adatmodell és 
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adatmodell és 
dialógus ablakok

� Kapcsolat más 
vállalati 
rendszerekhez



Példa: Küls ı adatbevitel (web kliens)

� Biztonságos 
adat-hozzáférés 
web-en keresztül

� Naprakész 
adatok
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� Központi 
adatbázis 
frissítése
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Munkafolyamat: összefoglalás

� Központi téradat információ

� CAD-GIS integráció

� Munkalapok, változáskövetés 

� Felhasználói környezet függı megjelenítési sémák
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� Testre szabható szabályrendszer

� Automatikus topológia frissítés

� Könnyedén definiálható adatmodell

� Egyéb vállalati rendszerek integrálása

� Biztonságos adat-hozzáférés web-en keresztül

� Testre szabott adatmodellek és felhasználói felültetek



Felhasználói 
referenciák, vélemények
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referenciák, vélemények



Célok

Miért Autodesk?

Eredmények

� 5-ször gyorsabb adatfelvitel

� 1 és 5 perc közötti 
változásátvezetés 
tételenként

� Adatszolgáltatás Interneten 
keresztül

� Közhiteles térképmásolat 
készítése egy 
gombnyomásra

Hungary

Fıvárosi Földhivatal

� Kataszteri adatok 
automatikus 
változáskövetése

� Gyorsabb és 
olcsóbb rendszer

� Közhiteles térképi 
nyilvántartás

Fıvárosi Földhivatal
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Miért Autodesk?

“Az új technológiának 
köszönhetıen hatékonyabbá 
tudtuk tenni a belsı  
folyamatainkat és gyorsabb ügyfél-
kiszolgást tudunk végezni, a 
költségek az állandó költségek 
csökkentlse mellett .”

Osskó András
Hivatalvezetı helyettes
Fıvárosi Földhivatal

� Könnyen kezelhet ı, 
nyitott rendszer

� Szabvány 
funkcionalitás és 
keretrendszer

� Értéknövelés



Célok

Miért Autodesk?

Eredmények

� Hatékonyabb adatfelvitel

� Szakági elemzések és 
jelentések (kizárási térkép)

� Adatmegosztás WEB-es 
felületen keresztül

� Hatékonyabb munka és 
ügyfélszolgáltatás

“

Hungary

BÁCSVÍZ Zrt.

� Központi téradat 
integráció

� CAD-GIS integráció

� Felhasználói 
környezet függ ı 
megjelenítési sémák

Sikeres pilot után 

bevezetés alatt.
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Miért Autodesk?
“Általános célként lett megfogalmazva 
a GIS rendszer bonyolultságának 
csökkentése, a szakági adatnyerés 
felgyorsítása, a digitalizálási 
munkálatok csökkentése, az adat 
migráció felgyorsítása és könnyebbé 
tétele, a vektorgrafikus állományok 
részarányának további növelése, az 
interaktivitás növelése a belsı 
felhasználók esetén .”

Temesvári Péter
térinformatikai vezetı

Fejlesztési és Informatikai Osztály

� Nyitott és szabvány 
platform

� Szakági    
funkcionalitás

� Testre szabhatóság

� Beruházási      
biztonság



Célok

Miért Autodesk ?

Eredmények
� Nincs adatduplikáció

� Ügyfelek kiszolgálása 300%-
kal gyorsabb

� Idı megtakarítás és 
hatékonyabb folyamatok

Image Area

Germany

Stadtwerke Augsburg

� Összes készlet-
adatok integrálni

� Hibalehet ıségek 
csökkentése

� Elkerülni a duplikált 
adattárolást
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� Lehetıvé teszi az 
adatkezelést az ismert 
alkalmazásokkal

� Nyitott adatmodellen 
alapul

Miért Autodesk ?
“Az Autodesk Topobase és az 
Oracle Spatial téradatkezı 
technológia hatékonyabbá 
tette a téradataink kezelését 
csökkentve az adatbeviteli 
hibákat, növelve az 
adatlekérdezést és elemzést.”

Juergen Biedermann, 
Stadtwerke Augsburg

Image Area



� Adatfelvitel és módosítás 
10-szer gyorsabb

� Megnövelt produktivitás

� Gyorsabb térképezés

“Most 10 –szer gyorsabban 
tudjuk kezelni a létesítmény Image Area

Germany

Henkel

� Térképi és leíró 
adatok integrálása

� Gyorsabb térképi 
alapú létesítmény, 
infrastruktúra és 
vagyon-nyilvántartás

Célok Eredmények

Miért Autodesk ?
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� Szabvány és 
nyitott 
adatintegrációs 
folyamatok

� Teljes kör ő 
nyilvántartás és 
adatgy őjtés

tudjuk kezelni a létesítmény 
adatainkat, de a legnagyobb 
elıny a különbözı forrásból 
származó, különbözı 
formátumú adatok hatékony 
integrálásban és egységes 
kezelésében van.”

Bernd Loh, 
Henkel

Image Area Miért Autodesk ?



� Hálózati dokumentálás fel 
annyi id ı alatt.

� Idımegtakarítás 
hatékonyabb folyamatokkal

� Jobb üzleti döntések

“A víz és gázhálózat Image Area

Switzerland

Industrielle Werke 
Basel

� Hatékonyabb 
munkavégzés

� Térképi és SAP 
adatok integrálása

Célok Eredmények

Miért Autodesk ?
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� Nyitott, szabvány 
adatmodell

� Adatintegráció és 
gyors 
lekérdezések

“A víz és gázhálózat 
nyilvántartás és karbantartása 
gyorsabban és kisebb 
erıforrással megoldható az 
Autodesk Topobase 
segítségével.”

Michael Berteld
Industrielle Werke Basel 

Image Area Miért Autodesk ?



Célok

Miért Autodesk ?

Eredmények

Switzerland

Romande Energie

� 5-ször gyorsabb adatkezelés

� Térinformatikai felület 
kapcsolása az SAP 
rendszerhez

� Hálózati kapacitás hatékony 
számítása, modellezése 
térképi felületen is

� Hálózati információk 
gyorsabb elérése

� Adatkapcsolatok 
megteremtése

� Versenyképesség 
növelés

� 300,000 fogyasztó 
kiszolgálása
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Miért Autodesk ?

“A magas szintő 
együttmőködésnek 
köszönhetıen a projetet 
sikerült a tervezettnél 
korábban sikeresen lezárni.”

Stephane Laurion
GIS Manager

� Nyitott rendszer

� Gyors 
adatmegosztás

� Széles szakági 
funkcionalitás



Támogatás, együttmőködés

� Adatmigráció

� Rendszer-konfigurálás

� Szabványok beépítése

� Csatoló felületek meglévı 
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� Csatoló felületek meglévı 
rendszerekhez

� Egyedi adatmodellek fejlesztése

� Oktatás és támogatás



Autodesk Topobase

Infrastruktúra tervez ı és kezelı megoldás
� Hatékonyabb döntéshozatal

� Kevésbé hatékony folyamatok és adatminıség javítása

� Információ megosztás a szervezeti egységek között

� Nyitott, rugalmas keret, ami integrálja a meglévı rendszereket
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� Szabványos szakmai modulok a gyors bevezetéshez és 
megtérülı beruházáshoz

GIS Engineering

Finance

Customer
Service

Construction

Operations

GIS Engineering

Finance

Customer
Service

Construction

Operations



Köszönöm a figyelmet.

44

Kérdések?


