ISY Ettnoll
gis med helhetssyn

Ettnoll

FAKTA OM ISY ETTNOLL
ISY Ettnoll-familjen är under ständig
utveckling. Idag finns följande produkter:
• Underhåll - för fältarbete
oavsett ISY-system.
• VA - för kommunernas vattenoch avloppsnät.
• Fjärrkyla - för energiverkens
fjärrkyla.
• Fjärrvärme - för energiverkens
fjärrvärmeledningar.
• EL - för energiverkens elledningar.
• Park - för kommunernas parkytor.
• SI - för hantering av signal- och
fiberkabel.
• GAS - för hantering av gasledningar.
KONTAKTPERSON
Jan-håkan Westbom
08-462 64 38
jan-hakan.westbom@norconsult.com

www.norconsult.se

ISY Ettnoll är samlingsnamnet för en serie system utvecklade
av Norconsult. Systemen har fokus på infrastrukturen av ledningsnät så som el, VA och fjärrvärme. System finns även för
till exempel parkmark och hantering av förorenad mark. ISY
Ettnoll är lättanvänt utan att ge avkall på funktionalitet.
Att utveckla ett hållbart samhälle
kräver engagemang, helhetssyn
och förmåga att knyta ihop enskilda expertkunskaper till en
komplett lösning. Detta är en
del av vardagen för oss på
Norconsult. Vi är en av Nordens
största rådgivare inom samhälls
planering och projektering. Med
helhetsperspektiv och tydlig
miljöprofil hjälper vi våra kunder
att lyckas på resan från vision till
verklighet.
Vi utvecklar, marknadsför och
levererar helhetslösningar inom
GIS. Våra system är alla samlade
under namnet ISY Ettnoll och
finns bland annat för elnät, fjärrvärmenät, fjärrkylanät, gasnät och
parkmark. I ISY Ettnoll-systemen
är kartbilden central. Systemet
använder till exempel Mapinfo
som plugin.

Ettnoll

Med ISY Ettnoll kan du:
• Dokumentera alla ledningar och
komponenter.
• Få statistik och historik utifrån
inmatad data.
• Lagra och koppla bilder, filmer
och dokument på alla objekt.
• Ta ut rapporter, arbetsorder
med mera.
• Beräkna och simulera utbyggnader.
• Sköta underhållsplaner och
mycket mer.
Våra programvaror återfinns idag
på ett 30-tal platser i Sverige,
från Halmstad i söder till Gällivare
i norr. Programmen används
även utomlands i Kina, Ryssland,
Estland, Lettland och Rumänien.
Främst för beräkningar och dokumentation.

ETT URVAL AV PROJEKT

Hammarö Energi
Vi har levererat ISY Ettnoll FV
samt Underhåll till Hammarö
Energi. Systemet är även kopplat
till kommunens debiteringssystem
samt WFS-tjänster för kartmaterial. Systemen upplevs som lättanvända och har de funktioner

som krävs för verksamheten.
Snabb installation av nätdata och
system resulterade i att man inom
loppet av några månader kunde
utföra underhållsbesiktningar på
ventiler och brunnar.

Vattenfall
Gotlands Energi, som är en del
av Vattenfall, använder sig av ISY
Ettnoll Underhåll för sitt fjärrvärmenät. Installationen av
systemet har lett till ökad effektivitet och minskade kostnader.
På fjärrvärmen utför man under-

hållsbesiktningar med delvis
inhyrd personal, vilka kan arbeta
självständigt efter att ha genomfört enbart en timmes utbildning.
Kunden är mycket nöjd med
funktion och användarvänlighet.

Piteå Energi
Piteå Energi har installerat en til�läggsmodul till sitt befintliga ISY
Ettnoll EL. Med modulen hanterar
de händelser på elnätet, till exempel avbrott. Systemet kom väl till
pass vid en storm som drabbade
Piteå 2016. Då registrerade

modulen avbrotten, vilka kunder
som drabbats och hur lång tid
kunderna var utan ström.
Detta för vidare leverans till
Energimyndigheten samt för
hantering av ersättning.

www.norconsult.se

Ettnoll

Norconsults elva marknadsområden
Allt vi gör börjar med kundens behov. Vår första uppgift är att
lyssna på behoven, förstå kraven och förstå förväntningarna.
Det är då vi kan hitta rätt lösningar och skapa framgångsrika
projekt. Att sätta kunden i centrum är en självklarhet. Vi är med
hela vägen – från vision till verklighet – och genomför alla våra
uppdrag utifrån ett helhetsperspektiv och en tydlig miljöprofil.
Det är så vi skapar hållbara lösningar för framtidens samhälle.
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