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H Innovyze είναι η κορυφαία εταιρεία παγκοσμίως στην παροχή λογισμικού για 

υποδομές υδάτων και έχει σχεδιαστεί για την κάλυψη των τεχνολογικών αναγκών 

των οργανισμών κοινής ωφελείας (ύδρευσης / αποχέτευσης) και κρατικών 

οργανισμών σε όλο τον κόσμο. Τα καλύτερα στην κατηγορία τους προϊόντα της 

Innovyze δίνουν σε χιλιάδες μηχανικούς το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην 

σχεδίαση, στη διαχείριση, στην προστασία, στη λειτουργία και στη διατήρηση 

αποδοτικών και αξιόπιστων συστημάτων υποδομών παρέχοντας έτσι μια σταθερή 

πλατφόρμα για την επιτυχία του πελάτη.  

 

Προϊόντα Innovyze 

 

Tα προϊόντα της έχουν εφαρμογή σε κλάδους όπως: 

 

•  Ύδρευση 

•  Διαχείριση Αποβλήτων 

•  Διαχείριση ομβρίων υδάτων 

•  Μηχανική ποταμών 

•  Πρόβλεψη και προειδοποίηση πλημμυρών 

•  Διαχείριση πόρων και δεδομένων 
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Ενδεικτικές δυνατότητες των προϊόντων της Innovyze είναι: 

 

• Εργαλεία εντοπισμού των τοπολογικών σφαλμάτων των στοιχείων του 

δικτύου, π.χ. ασύνδετοι κόμβοι δικτύου, διπλά στοιχεία του δικτύου, αγωγοί 

που διασταυρώνονται κλπ   

• Μαζική εκτέλεση σεναρίων επίλυσης του δικτύου  

• Δημιουργία/επεξεργασία πολλαπλών σεναρίων στην ίδια γεωγραφική βάση 

δεδομένων  

• Ομαδοποίηση στοιχείων του δικτύου  

• Γραφική επιλογή στοιχείων του δικτύου 

• Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των στοιχείων του δικτύου 

• Επιλογή όλων των αγωγών που είναι διαδοχικά συνδεδεμένοι μεταξύ τους 

  

Η σουίτα λογισμικών Info της Innovyze - InfoWater , InfoSewer και InfoSWMM - 

είναι άρρηκτα ενσωματωμένη στο λογισμικό ArcGIS και παρέχει τα απαραίτητα 

εργαλεία για το σχεδιασμό και την υδραυλική επίλυση δικτύων 

άρδευσης/ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων και αποχέτευσης ομβρίων. Τα 

λογισμικά InfoWater, InfoSewer και InfoSWMM αποτελούν επεκτάσεις του ArcGIS, 

με αποτέλεσμα να ενσωματώνουν όλες τις δυνατότητες του ArcGIS, ενώ επιπλέον 

περιλαμβάνουν πλήθος ενσωματωμένων ειδικών εργαλείων, ανάλογα με το 

επίπεδο του λογισμικού (Basic, Suite, Executive Suite). Οι χρήστες έχουν την επιλογή 

να αποκτήσουν πρόσθετη λειτουργικότητα που προσφέρεται από εξειδικευμένες 

επεκτάσεις του λογισμικού. Μία από τις πιο βασικές εφαρμογές είναι τα δίκτυα 

κοινής ωφέλειας. 

 

 

 

 



 
 Marathon Data Systems® 2013 

 

Η Innovyze παρέχει λύσεις και προϊόντα τα οποία συνδέονται με τα λογισμικά 
ArcGIS της Esri. Τα προϊόντα αυτά είναι: 

 

Μοντελοποίηση  διανομής νερού 

• Διαχείριση διανομής νερού 
 

Το λογισμικό InfoWater* εφαρμόζεται στη μοντελοποίηση και τη 

διαχείριση της διανομής νερού, αξιοποιώντας αποκλειστικά ως πλατφόρμα 

υποδομής το γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών ArcGIS. 

• Προστασία από απότομες μεταβολές πίεσης 

Το λογισμικό InfoSurge προσφέρει δυνατότητες προσομοίωσης του 
συστήματος διανομής νερού, προκειμένου να επιτρέπει την ανάλυση 
κρίσιμων περιστατικών που αφορούν στην απότομη μεταβολή της πίεσης στο 
σύστημα. 

 

• Καθαρισμός συστήματος διανομής 

Το λογισμικό InfoWater UDF (Unidirectional Flushing) παρέχει τεχνικές και 

εργαλεία διαχείρισης των συστηματικών εργασιών καθαρισμού του 

συστήματος διανομής νερού, για την απομάκρυνση ιζημάτων, προκειμένου 

να αποκαθίσταται το υδραυλικό δυναμικό και η ποιότητα του υδρευτικού 

νερού.  

 

Διαχείριση λειτουργίας συστήματος 

• Παρακολούθηση πραγματικού χρόνου και επιχειρησιακός έλεγχος 

Το λογισμικό IWLive επιτρέπει την επιχειρησιακή παρακολούθηση και την 

διαχείριση πραγματικού χρόνου του συστήματος διανομής νερού στην 

κεντρική εγκατάσταση ελέγχου της λειτουργίας του δικτύου, βελτιώνοντας 

την απόδοση του συστήματος, μειώνοντας τα διαχειριστικά κόστη και 

παρέχοντας βελτιωμένες υπηρεσίες προς τους καταναλωτές του δικτύου.  
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Μοντελοποίηση συστήματος συλλογής 

• Μοντελοποίηση δικτύου όμβριων υδάτων 

Το λογισμικό InfoSWMM* είναι πλήρως ενοποιημένο με το γεωγραφικό 

σύστημα πληροφοριών ArcGIS, προσφέροντας υδρολογικά και υδραυλικά 

μοντέλα ή μοντέλα προσομοίωσης της ποιότητας του νερού για την 

αποδοτική διαχείριση των δικτύων όμβριων υδάτων και αποχέτευσης.  

• Μοντελοποίηση δικτύου αποχέτευσης 

Το λογισμικό InfoSewer* είναι πλήρως ενοποιημένο με το γεωγραφικό 

σύστημα πληροφοριών ArcGIS, και χρησιμοποιείται για την μελέτη, 

σχεδίαση, ανάλυση και επέκταση του δικτύων όμβριων υδάτων και 

αποχέτευσης.  

• Μοντελοποίηση επιφανειακής ροής 

Το λογισμικό InfoSWMM 2D επεκτείνει τη δυνατότητα μοντελοποίησης της 

επιφανειακής        ροής από τη μία στις δύο διαστάσεις, επιτρέποντας την 

υλοποίηση μοντέλων σε πολύπλοκες γεωμετρίες όπως είναι το αστικό 

οδικό δίκτυο, τα κτίρια, οι διασταυρώσεις, διάφορες υποδομές του 

δικτύου μεταφορών, ανοιχτοί χώροι και γενικά γεωμετρίες στις οποίες είναι 

δύσκολο να προσδιοριστεί η πηγή ή η κατεύθυνση της ροής.  

 

Μοντελοποίηση ποταμών και πλημμυρών 

• Μοντελοποίηση ποταμών 

Το λογισμικό InfoWorks RS επιτρέπει την κατασκευή αναλυτικών 

μοντέλων ακριβείας, μίας ή δύο διαστάσεων ανοιχτών καναλιών, 

υπόγειων αγωγών, πλημμυρικών εκτάσεων, αναχωμάτων και άλλων 

σχετικών δομών, προσομοιώνει συνθήκες βροχής- απορροής, ποιότητας νερού και 

μεταφοράς- απόθεσης ιζημάτων.  

• Μοντελοποίηση πλημμυρών 

Το λογισμικό FloodWorks παρέχει προγνώσεις πλημμυρών πραγματικού 

χρόνου, τεχνικές προειδοποίησης και διαχείρισης των λεκανών απορροής 

και των παράκτιων περιοχών. 
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Μοντελοποίηση απόδοσης ενεργητικού 

• Risk-based Capital Planning 

Το λογισμικό CapPlan* στοχεύει στην βελτίωση των διαδικασιών οικονομικής 

διαχείρισης των εργασιών ανάπτυξης και αποκατάστασης των δικτύων 

ύδρευσης και αποχέτευσης, μέσα από τον οικονομικό σχεδιασμό των έργων, 

τον προσδιορισμό προτεραιοτήτων και την εκτίμηση ρίσκου, προκειμένου να 

εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή οικονομική απόδοση.  

• Network Asset Modeling and Management 

Το λογισμικό InfoNet αποτελεί μία ενιαία διεπαφή αποθήκευσης, επικύρωσης, 

αναθεώρησης, επεξεργασίας και ανάλυσης όλων των υποδομών των δικτύων 

ύδρευσης κα αποχέτευσης, με συντήρηση των πληροφοριών σε μοναδική βάση 

δεδομένων.  

 

Εξειδικευμένα προϊόντα 

• Σχεδίαση αγωγών 

Το λογισμικό PipePlan* εξειδικεύεται στη σχεδίαση δικτύων αγωγών, 

επιτρέποντας την ακριβή αποτύπωσή τους και την δημιουργία σχεδίων υψηλής 

ποιότητας, μηκοτομών και προφίλ του δικτύου μεταφοράς ή διανομής.  

 

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της Innovyze μπορείτε να βρείτε 
στην διεύθυνση: 

 • www.innovyze.com 

 

 

 

 

 

http://www.innovyze.com/
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Για περισσότερες πληροφορίες  

MDS MARATHON DATA SYSTEMS 

Κεντρικά γραφεία: 

Λεωφ. Κηφισίας 38, 151 25, Παράδεισος Αμαρουσίου - Αθήνα 

ΤΗΛ. 210 6198866, 210 6198761 

 FAX 210 6198825 

Υποκατάστημα: 

Πλ. Ιπποδρομίου 12, 546 21, Θεσσαλονίκη 

ΤΗΛ. 2310 282397 

ΤΗΛ.  & FAX 2310 282663 

 

marathon@otenet.gr 

www.marathondata.gr 
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