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BaSYS – Innowacyjne oprogramowanie 
do zarządzania infrastrukturą techniczną



„BaSYS oferuje projektantom, usługodawcom i administrato-
rom sieci kompleksowe narzędzia do zarządzania całkowitym 

cyklem życia sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych 
oraz elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.“ 

 dipl.-ing. jürgen Barthauer
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Jako inżynier budownictwa od dawna zajmu-
ję się rozwojem rozwiązań informatycznych 
dla sektora wodno – kanalizacyjnego, realizu-
jąc przy tym własną pasję, jaką jest tworzenie 
oprogramowania. 

Kolejnym krokiem było założenie w 1983 roku 
firmy BARTHAUER. Dzięki sile innowacji i efek-
tywnej pracy naszych współpracowników, firma 
BARTHAUER w ciągu ostatnich 25 lat urosła do 
rangi lidera rynku. 

Obecnie modelujemy kompleksowo podziemną 
infrastrukturę techniczną zarówno pod wzglę-
dem ilościowym, jak i konstrukcyjnym.
Ponadto udostępniamy usługodawcom komu-
nalnym i administratorom sieci odpowiednie 
narzędzia do ewidencji, planowania, administro-
wania, obliczania, prowadzenia i odnowy sieci 
podziemnych. 

Zastosowanie przez nas innowacyjnych technolo-
gii baz danych gwarantuje bezpieczną i efektyw-
ną wymianę danych pomiędzy zleceniodawcą a 
zleceniobiorcą, przy czym największe znaczenie 
ma dla nas trwałość i bezpieczeństwo danych.

Już od ponad 20 lat gwarantujemy prowadze-
nie baz danych naszych klientów, np. w ramach 
ISYBAU. Przejrzysta struktura danych i kon-
cepcja multiplatform, zapewniają elastyczność i 
pewność inwestycji.

Aby sprostać potrzebom naszych klientów, 
oprogramowanie BaSYS jest nieustannie udo-
skonalane. Wspólnie z siecią międzynarodo-
wych partnerów dążymy do tego, aby dać z 
siebie wszystko i zadowolić naszych klien-
tów, a tym samym sprostać własnym wysokim 
wymaganiom.

Sprawdź nasze kompleksowe rozwiązania 
informatyczne!

Napisz na adres:jb@barthauer.de

Z poważaniem,

 Dipl.-Ing. Jürgen Barthauer
 Dyrektor Zarządzający

BARTHAUER – 
połączenie wiedzy 
inżyniersko-technicznej z 
innowacyjnym rozwojem 
oprogramowania 
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BaSYS Komunikacja i interfejs
 ■ formaty danych:  

 ISYBAU XML, DWA M-150, EN 13508-2, WSAA,  
 WRC4, WinCan, IBAK, Rausch, rozszerzalne
 ■ struktury danych definiowane:  

 Microsoft Excel, Microsoft Word, ASCII, 
 XML, FME
 ■ zastosowania specjalistyczne: 

 STANET, EPANET, MIKE URBAN,  
 SewerCAD, WaterCAD

ORACLE  SQL-SERVER
Microsoft

AUTODESK

Bentley

BRICSYS

esri

INTERGRAPH

Projektowanie sieci podziemnych
Interaktywne graficzne projektowanie ruro-
ciągów, armatury i studzienek przy wyko-
rzystaniu programów GIS/CAD. Tworzenie 
przekrojów podłużnych, definiowanie zlew-
ni, obliczenia hydrauliczne sieci, wymiaro-
wanie (metoda współczynnika czasowego), 
wyznaczenie ilości i kosztów.

Zarządzanie eksploatacją i konserwacją
Administracja i dokumentacja obiektów sie-
ci wodociągowych i kanalizacyjnych podle-
gających konserwacji wraz ze związanymi 
z tym zadaniami. Zintegrowane planowanie 
eksploatacji i konserwacji, biblioteki prze-
biegów konserwacji, raporty i zlecenia. 
Wsparcie planowania konserwacji, zwią-
zanej z działaniami cyklicznymi i uzależ-
nionymi od aktualnego stanu technicznego 
obiektów.

Plan ogólny i obliczenia hydrauliczne
Hydrodynamiczne obliczenia sieci, poje-
dynczego przypadku lub symulacji długo-
terminowej wraz z bezpośrednimi oblicze-
niami ilości ścieków (bez upraszczania 
sieci) na podstawie bazy danych z inwen-
taryzacji, jako narzędzie do tworzenia ogól-
nego planu miejskich sieci kanalizacyjnych. 
Obliczenia hydrauliczne sieci wodociągo-
wych (STANET/EPANET) uwzględniające 
strukturę zużycia wody w warunkach nor-
malnych i specjalnych, jako instrument do 
sporządzenia planu ogólnego.

Zarządzanie majątkiem obiektów  
infrastrukturalnych
Połączenie pomiędzy danymi technicznymi i księ-
gowością środków trwałych (SAP, DATEV lub MS 
Dynamics). Określenie kosztów metodą ilościową i 
indeksową przez administrację odcinków budowy. 
Zautomatyzowane tworzenie aktywów na podstawie 
danych źródłowych BaSYS.

Profesjonalnie. Modułowo. Kompleksowo.

Pewność inwestycji dzięki koncepcji 
multiplatform:
Interfejs użytkownika CAD/GIS

System zarządzania bazą danych

BaSYS
Advanced Network Information System

BaSYS
Advanced Network Information System

woda gaz ziemnyścieki

Zarządzanie majątkiem obiektów infrastrukturalnych

Ewidencja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

Plan ogólny i obliczenia hydrauliczne

Projektowanie sieci podziemnych

Zarządzanie eksploatacją i konserwacją
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Sprawdzenie i ocena stanu  
technicznego
Import, sprawdzenie i ocena wyników in-
spekcji, np. z inspekcji CCTV. Ocena stanu 
zgodnie z DWA i ISYBAU. Sporządzenie 
planu oceny uszkodzeń i stanu technicz-
nego obiektu. Schematyczna grafika in-
spekcyjna z dokładnym nakierowaniem 
video na szkodę. Administracja historią i 
równoległe zarządzanie danymi, opierają-
cymi się na różnych systemach kodowania  
(EN 13508-2, DWA M143-2).

Ewidencja sieci wodociągowych i 
kanalizacyjnych
Kompleksowe funkcje gromadzenia, przy-
gotowywania i analizy danych inwentaryza-
cyjnych dotyczących sieci kanalizacyjnych 
i wodociągowych oraz danych związanych 
z odbudową sieci. Tworzenie dokumentacji 
zrzutów ścieków zgodnej z dyrektywą, spo-
rządzenie planów ogólnych i poinwentary-
zacyjnych.

Planowanie odnowy i analiza  
rentowności 
Obliczenia różnych wariantów odbudowy 
na podstawie przeprowadzonych inspekcji. 
Automatyczne ustalanie kosztów. Konfron-
tacja wyników inspekcji i przyporządko-
wanych metod odbudowy w formie sche-
matycznej grafiki. Dowolnie definiowalna 
biblioteka metod odbudowy, dokładne na-
kierowanie video na szkodę, standardowe 
raporty i tematyczne plany odbudowy.

Zarządzanie majątkiem obiektów  
infrastrukturalnych
Połączenie pomiędzy danymi technicznymi i księ-
gowością środków trwałych (SAP, DATEV lub MS 
Dynamics). Określenie kosztów metodą ilościową i 
indeksową przez administrację odcinków budowy. 
Zautomatyzowane tworzenie aktywów na podstawie 
danych źródłowych BaSYS.

Mobilna rejestracja, internet i intranet
Usługi webowe BaSYS dostarczają infor-
macji na temat sieci z baz danych BaSYS 
poprzez serwer WebMap (np. ArcIMS, 
MapGuide, UMN, IWAN, CARDO, Google 
Earth, Bing Maps). Możliwe jest także uzy-
skanie mobilnej informacji o sieciach pod-
ziemnych oraz rejestr studzienek i ich stanu 
technicznego przy użyciu GPS i RFID, któ-
ry umożliwia rozpoznanie obiektu.

Profesjonalnie. Modułowo. Kompleksowo.

www.barthauer.pl

BaSYS
Advanced Network Information System

kabelgaz ziemny

Zarządzanie majątkiem obiektów infrastrukturalnych

Ewidencja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

Sprawdzenie i ocena stanu technicznego

Planowanie odnowy i analiza rentowności

1/3Barthauer Software GmbH - Pillaustraße 1a - 38126 Braunschweig

PiNG (Leitungs-/Knotengrafik) - Haltungsinspektion

Klienci i grupy użytkowników BaSYS:

Przedsiębiorstwa 
miejskie i związki 

międzygminne

Administratorzy sieci i 
przedsiębiorstwa zaopatru-
jące w energię elektryczną

Usługodawcy komunal-
ni (np. firmy wykonują-

ce inspekcję CCTV)

Biura inżynieryjne i 
planowania

Zakłady przemysłowe 
i duże lotniska

Mobilna rejestracja, internet i intranet



Barthauer Software GmbH
Pillaustraße 1a
38126 Braunschweig
Niemcy
Telefon +49 531 23533-0
Fax +49 531 23533-99
info@barthauer.de
www.barthauer.pl

Berlin · Poczdam · Monachium · Würzburg

Wskazówka: 
Zadzwoń – porozmawiamy o tym, co możemy 
dla Ciebie zrobić!

Sprawdź możliwości naszego oprogramowania 
na: www.barthauer.pl/youtube

Ta broszura dostępna jest również w językach 
 Deutsch
 English
 español
 français
 hrvatski 
 italiano
 Polski
 Türkçe
 русский 
www.barthauer.pl/brochures

www.barthauer.pl
Profesjonalne rozwiązania informatyczne.
Wiodące oprogramowanie do planowania, eksploatacji i  
zarządzania sieciami wodnymi, kanalizacyjnymi i  
gazowymi oraz infrastrukturą kablową.

BARTHAUER25 ponad 25 lat
Wydajne oprogramowanie 
do zarządzania 
infrastrukturą techniczną

 25+od 1986
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