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şebekeleri sektörlerine yenilikçi yazılım
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“BaSYS, şeBeke planlaYıcılarına, ışletme-
cılere ve şeBeke Yönetıcılerıne tüm altYapı 

dağıtım ve atık toplama konularını kapSaYıcı 
araçlar Sağlar.” 

 YükS. müh. Jürgen Barthauer

Barthauer Software GmbH aşağıda belirtilen birlik ve derneklerin bir üyesidir:
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Bir inşaat mühendisi olarak uzun yıllardan beri 
su ekonomisine yönelik yazılımlara ilgi duydum 
ve bu sayede yazılım programlamaya karşı 
derin bir tutku hissetmeye başladım. Sıradaki 
mantıklı adım 1983 yılında BARTHAUER firma-
sının kurulmasıydı.

Yenilikçi gücüyle ve uzman çalışanlarımızın son-
suz çabasıyla BARTHAUER kuruluşu son 25 
yılda bir piyondan pazar liderine gelişti.

Şimdi ise dağıtım ve kanalizasyon şebekelerinin 
yeraltındaki altyapısını hem içerik hem de yapı-
sal açıdan kapsamlı olarak modelleştirebiliyoruz.

Bunun için başmühendise ve de ağ işletmecisi-
ne erişim, planlama yönetim, sürdürebilme, he-
saplama, işletme ve yenileme için gerekebilecek 
tüm malzemeyi sağlıyoruz.  Ürünlerimizde yeni-
likçi veri tabanı teknolojilerinin kullanımı işveren 
ve işi alan arasında güvenli ve etkili bir veri ileti-
şimi sağlar. Burada bizim için veriye ulaşılabilirlik 
ve veri güvenliği hususları birinci sıradadır.

Yirmi yıldır müşterilerimizin verileri, örn. ISYBAU 
veri formatları kapsamında korunmasını ve ge-
liştirilmesini sağlıyoruz. Ürünlerimizin şeffaf veri 
yapıları ve Multi-Plattform konseptimiz bunun 
dışında benzersiz esneklik ve yatırım güvenliği 
anlamına gelmektedir.

Müşterilerimizin istekleri doğrultusunda ve sü-
rekli değişen yazılım gelişmelerinin yanında 
değişmeyen tek bir konu vardır: Uluslar arası 
partnerlerin bulunduğu bir ağda müşterilerimizi 
memnun edecek ve bunun yanında yüksek ta-
leplerine karşılık verme isteğimiz.

Kapsamlı yazılım çözümlerimizden siz de emin 
olun!

jb@barthauer.de mail adresime kısa bir mesaj bırakın.

Saygılarımla,

 Yüks. Müh. Jürgen Barthauer
 Şirket Müdürü

BARTHAUER - 
Mühendislik teknolojisi know-
how’u ve yenilikçi yazılım 
geliştirme ustalığının başarılı 
bir birlikteliği
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BaSYS iletişim ve arayüzler
 ■ kurallar ve önceden tanımlanmış Veri formatları:  

 ISYBAU XML, DWA M-150, EN 13508-2, WSAA,  
 WRC4, WinCan, IBAK, Rausch, yükseltilebilir
 ■ tanımlanabilir veri yapıları:  

 Microsoft Excel, Microsoft Word, ASCII, 
 XML, FME
 ■ Özel uygulamalar için arayüzler: 

 STANET, EPANET, MIKE URBAN,  
 SewerCAD, WaterCAD

BaSYS
Advanced Network Information System

su doğal gazAtık su

Kanalizasyon & Şebeke Planlanması 
GIS/CAD programlarına dahil ederek hatla-
rın, armatürlerin, geçişlerin ve kanalların in-
teraktif grafik planlaması.  Boyuna kesitlerin 
oluşturulması, içeri çekme yüzeylerinin ta-
sarımı ve tanımlaması, hidrolik boru şebe-
kesi hesaplaması, boyutlandırma (pik saat 
katsayılarının belirlenmesi), kütle ölçümleri 
ve maliyet hesapları.

İşletme & Bakım Yönetimi 
Kanalizasyon ve içme suyu hatları şebeke-
sinde bakımı yapılması gereken tesislerin 
yönetimi ve dokümantasyonu ve bu işlere 
bağlı görevlerin yerine getirilmesi. Dahil 
edilmiş işletme ve bakım planlaması, ba-
kım süreçleriyle ilgili verilerin arşivlenmesi 
ve değerlendirilmesi, raporlaması ve görev-
lendirilmesi. Belli periyotlara ve gerekliliğe 
bağlı olarak yerine getirilen önlemler için 
bakım planlamasının desteklenmesi.

Masterplan & 
Genel Su Drenaj Planlaması
Ülkedeki kentlerin kanalizasyon şebeke-
sinin umumi drenaj projesi kapsamında, 
kanalizasyon ağı hidrodinamik hesapları-
nın münferit olay bazında veya simülasyon 
uygulayarak kirlenme faktörü de hesaba 
katmak suretiyle (ağa özgül sadeleştirme 
uygulanmaksızın) tanzimi. Bir masterpla-
nının oluşturulması için güncel durumlarda 
ve itfaiyenin kullanımında besleme durum-
larının hesaplanması için hidrolik dinamik 
hesapları (STANET / EPANET).

Altyapıya Dahil Kalemlerin Finansal Yönetimi
Kameralistik  & Doppik doğrultusunda yasalar nezdinde 
ücret değerlendirmesi, vergilerin tespit edilmesi için ilke. 
Ayrıntılı gider tespiti. Maliyet hesapları belirlenirken tek-
nik veriler ve kuruluşun muhasebe kayıtları (SAP, DATEV 
veya MS Dynamics) arasında uyum sağlanması. Maliyet 
kalemleri piyango yöntemi kullanılarak nicelik ve endeks-
leme yöntemi uygulanacaktır. BaSYS veri bankası kulla-
nılmak suretiyle kuruluşun otomatikleşmesi sağlanacaktır.

Profesyonel. Modüler. Kapsayıcı.

Multi-Plattform Konsepti İle  
Yatırımlarınız Güvence Altında:
CAD/GIS kullanıcı arayüzü

Database Yönetim Sistemi

Masterplan & Genel Su Drenaj Planlaması 

Altyapıya Dahil Kalemlerin Finansal Yönetimi 

Kanalizasyon & Şebeke Kadastrosu
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BaSYS
Advanced Network Information System

BaSYS Müşterileri & Kullanıcı Grupları

Metropol işletmeleri ve kar 
amacı gütmeyen birlikler

Şebeke işletmecileri  
& enerji sağlayıcıları

Belediye yöneticileri (örn. 
televizyon denetleyicileri)

Mühendislik ve 
planlama firmaları

Sanayi kuruluşları ve 
büyük hava alanları

kablo doğal gaz

Kanalizasyon & Şebeke Kadastrosu
Kanalizasyon, içme suyu hatları çekirdek 
verileri ve iyileştirme –yenileştirme konu-
sundaki tüm veriler pratik bir yöntemle top-
lanması, işlenmesi sürdürebilirliği amacıyla 
kapsamlı işlemler oluşturulmalıdır. Atıkları-
nı işlenmeden suya veren kişi ve kurumlar 
için kontrol veri bankaları sağlanacaktır.

Altyapıya Dahil Kalemlerin Finansal Yönetimi
Kameralistik  & Doppik doğrultusunda yasalar nezdinde 
ücret değerlendirmesi, vergilerin tespit edilmesi için ilke. 
Ayrıntılı gider tespiti. Maliyet hesapları belirlenirken tek-
nik veriler ve kuruluşun muhasebe kayıtları (SAP, DATEV 
veya MS Dynamics) arasında uyum sağlanması. Maliyet 
kalemleri piyango yöntemi kullanılarak nicelik ve endeks-
leme yöntemi uygulanacaktır. BaSYS veri bankası kulla-
nılmak suretiyle kuruluşun otomatikleşmesi sağlanacaktır.

Mobil Veri Toplama, internet ve intranet
BaSYS Web hizmetleriyle, ağınızın bilgi 
akışı WebMap sunucusu üzerinden  (örn. 
ArcIMS, MapGuide, UMN, IWAN, CARDO, 
Google Earth, Bing Maps) sağlanabilir. Ye-
raltı kanal geçiş yollarının ve durumlarıyla 
ilgili bilgi akışı akıllı telefonunuza GPS ve 
RFDFID nesne tanıyıcı vasıtasıyla sağlanır.

Profesyonel. Modüler. Kapsayıcı.

Altyapıya Dahil Kalemlerin Finansal Yönetimi 

Durum Kontrolü & Değerlendirmesi
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Durum Kontrolü & Değerlendirmesi
TV denetimi,  durum değerlendirme ve ha-
zırlanacak hasar ve durum değerlendirme 
raporları (DWA, ISYBAU) kontrol edildikten 
sonra verileri toplanacak ve değerlendirme-
ye tabi tutulacaktır. Denetleme sonuçlarına 
göre zararları net olarak gösteren bir grafik 
hazırlanacak ve değişik kodlama yöntem-
lerinin (EN 13508-2, DWA M143-2) geçmiş 
verileriyle kıyaslanacak şekilde video for-
matına yüklenecektir.

İyileştirme Planlaması & 
Projenin Fizibilite Analizi 
Farklı yenileştirme türlerinin (onarım, reno-
vasyon, yenisini temin) maliyetleri sözü geçen 
denetim sonuçları esasında hesaplanacaktır. 
Maliyet hesaplarının otomatik olarak elde edil-
mesi temin edilecektir. İyileştirme maliyeti ve 
denetim sonuçları, kıyaslama amacıyla şema-
tik bir grafik olarak düzenlenecektir. Kolayca 
ulaşılabilen iyileştirme çalışmaları masrafları 
kütüphanesi, zararların çok net görüldüğü 
medya yönetimi ve konularına göre sınıflan-
dırılmış iyileştirme işleri projesi hazırlanacaktır.

www.barthauer.com

Kanalizasyon & Şebeke Kadastrosu

Mobil Veri Toplama, internet ve intranet
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PiNG (Leitungs-/Knotengrafik) - Haltungsinspektion

İyileştirme Planlaması & Projenin Fizibilite Analizi



Barthauer Software GmbH
Pillaustraße 1a
38126 Braunschweig
Almanya
Telefon  +49 (0)531 23533-0
Faks  +49 (0)531 23533-99
info@barthauer.de
www.barthauer.com

Berlin · Potsdam · Münih · Würzburg

Öneri: 
Size nasıl hizmet verebileceğimizi hemen görüş-
mek için bize telefonla ulaşın!

Ürünlerimizi uygulama halinde görün: 
www.barthauer.de/youtube

Bu broşürü şu dillerde temin edebilirsiniz:
 Deutsch
 English
 español
 français
 hrvatski 
 italiano
 Polski
 Türkçe
 русский 
www.barthauer.de/brochures

www.barthauer.com

Profesyonel Jeoinformasyon Çözümler.
Su, atık su, doğalgaz, kablo altyapı şebekelerinin 
planlanması, işletilmesi ve yenilenmesinde önde gelen yazılım.

BARTHAUER
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