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BaSYS – İçme suyu ve atık toplama
şebekeleri sektörlerine yenilikçi yazılım

BARTHAUER

“BaSYS, şebeke planlayıcılarına, işletmecilere ve şebeke yöneticilerine tüm altyapı
dağıtım ve atık toplama konularına kapsayıcı
araçlar sağlar.”

Yüks. Müh. Jürgen Barthauer
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BARTHAUER Mühendislik teknolojisi knowhow’u ve yenilikçi yazılım
geliştirme ustalığının başarılı
bir birlikteliği

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 firmasının kurulmasıydı.

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

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

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

Şimdi ise dağıtım ve kanalizasyon şebekelerinin
yeraltındaki altyapısını hem içerik hem de yapısal açıdan kapsamlı olarak modelleştirebiliyoruz.
Bunun için başmühendise ve de ağ işletmecisine erişim, planlama yönetim, sürdürebilme, hesaplama, işletme ve yenileme için gerekebilecek
tüm malzemeyi sağlıyoruz. Ürünlerimizde yenilikçi veri tabanı teknolojilerinin kullanımı işveren
ve işi alan arasında güvenli ve etkili bir veri iletişimi sağlar. Burada bizim için veriye ulaşılabilirlik
ve veri güvenliği hususları birinci sıradadır.

Kapsamlı yazılım çözümlerimizden siz de emin
olun!
jb@barthauer.de mail adresime kısa bir mesaj bırakın.
Saygılarımla,
Yüks. Müh. Jürgen Barthauer
Şirket Müdürü

Kanalizasyon & Şebeke Planlanması
GIS/CAD programlarına dahil ederek hatların, armatürlerin, geçişlerin ve kanalların interaktif grafik planlaması. Boyuna kesitlerin
oluşturulması, içeri çekme yüzeylerinin tasarımı ve tanımlaması, hidrolik boru şebekesi hesaplaması, boyutlandırma (pik saat
katsayılarının belirlenmesi), kütle ölçümleri
ve maliyet hesapları.
İşletme & Bakım Yönetimi
Kanalizasyon ve içme suyu hatları şebekesinde bakımı yapılması gereken tesislerin
yönetimi ve dokümantasyonu ve bu işlere
bağlı görevlerin yerine getirilmesi. Dahil
edilmiş işletme ve bakım planlaması, bakım süreçleriyle ilgili verilerin arşivlenmesi
ve değerlendirilmesi, raporlaması ve görevlendirilmesi. Belli periyotlara ve gerekliliğe
bağlı olarak yerine getirilen önlemler için
bakım planlamasının desteklenmesi.
Masterplan &
Genel Su Drenaj Planlaması
Ülkedeki kentlerin kanalizasyon şebekesinin umumi drenaj projesi kapsamında,
kanalizasyon ağı hidrodinamik hesaplarının münferit olay bazında veya simülasyon
uygulayarak kirlenme faktörü de hesaba
katmak suretiyle (ağa özgül sadeleştirme
uygulanmaksızın) tanzimi. Bir masterplanının oluşturulması için güncel durumlarda
ve itfaiyenin kullanımında besleme durumlarının hesaplanması için hidrolik dinamik
hesapları (STANET / EPANET).
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Altyapıya Dahil Kalemlerin F

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

BaSYS iletişim ve arayüzler
■■ kurallar ve önceden tanımlanmış Veri formatları:
Project summary
Constellation energy upgrades toISYBAU
electronic
XML, DWA M-150, EN 13508-2, WSAA,
Performance Improvement Center using Bentley’s eB
WRC4,
WinCan,
IBAK, Rausch, yükseltilebilir
R.E. Ginna Nuclear Plant’s Best Practices Support Compliance With
■■ tanımlanabilir veri yapıları:
Industry Guidelines
Microsoft Excel, Microsoft Word, ASCII,
Advanced Networkthe
Information
System
industry achieved record-low production costs and record-high
Need for a Fully Integrated Process
electricity production.
The R.E. Ginna Nuclear Power Plant in Ontario, N.Y., is one of
XML, FME
five nuclear plants within the Constellation Energy Nuclear
Challenges in Performance Improvement
Energy Group. Commissioned in 1970, it is one of the oldest
■
■
Özel uygulamalar için arayüzler:
Constellation Energy operates a nuclear fleet that encompassU.S. nuclear plants still in operation. As Constellation Energy
es plants it built and plants it acquired. The fleet produced
began aligning business processes and integrating informaSTANET, EPANET, MIKE URBAN,
60.9 percent of the total power generated by Constellation
tion systems across its fleet, Ginna became the first plant to
Energy in 2007 and currently includes:
implement a centralized electronic Performance Improvement
SewerCAD, WaterCAD
Center (ePIC) to replace its existing paper-based corrective
Organization
Constellation Energy Nuclear Group

BaSYS

solution
Power Generation/Nuclear
Location
Ontario, N.Y.

Project Objectives
• Implement a centralized electronic
Performance Improvement Center
(ePIC) to replace existing paperbased Corrective Action program
• Pilot ePIC in advance of rollout to
Constellation Energy nuclear fleet

Products used
eB Nuclear Application Suite

action program.
Database
Yönetim Sistemi
Fast Facts
• Constellation Energy’s ePIC program
would ultimately replace disparate
and antiquated systems at five
nuclear units and headquarters
• eB was selected as a component
of ePIC because it would integrate
with a variety of legacy systems
and would scale fleet-wide
• eB Performance Improvement applications were developed according
to Constellation Energy’s detailed
requirements as launch customer,
and validated against other eB
nuclear customers as well as ap-

Constellation Energy’s ePIC program was developed in response to numerous industry guidelines issued since the late
1990s, all aimed at performance improvement. Industry-wide
benchmarking projects were conducted and led to guidelines
that improved the safety and efficiency of nuclear power
plants. These included:
• Self-Assessment, 1999
• Trending Activities, 2000
• Corrective Action, 2000
• Human Performance, 2001
Each project systematically defined a process and identified

• Two units at Calvert Cliffs in Lusby, M.D., from affiliate
Baltimore Gas & Electric Company,

• Two units at Nine Mile Point in Oswego, N.Y., acquired in
2001 from Niagara Mohawk,
• One unit at Robert E. Ginna in Ontario, N.Y., acquired in
2004 from Rochester Gas & Electric.
Constellation Energy is planning to build additional nuclear
units at Calvert Cliffs, Nine Mile Point, and other locations
nationwide. It is coordinating its license submission as a
member of the UniStar alliance.
Nuclear fleets share both human and material resources
across the enterprise. Being able to promptly and accurately
recognize conditions adverse to quality is a key goal of
performance improvement that reduces risk and increases
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Kanalizasyon & Şebeke Kadastrosu
Kanalizasyon, içme suyu hatları çekirdek
verileri ve iyileştirme –yenileştirme konusundaki tüm veriler pratik bir yöntemle toplanması, işlenmesi sürdürebilirliği amacıyla
kapsamlı işlemler oluşturulmalıdır. Atıklarını işlenmeden suya veren kişi ve kurumlar
için kontrol veri bankaları sağlanacaktır.

İyileştirme Planlaması & Projenin Fizibilite Analizi
PiNG (Leitungs-/Knotengrafik) - Haltungsinspektion

İyileştirme Planlaması &
Projenin Fizibilite Analizi
Farklı yenileştirme türlerinin (onarım, renovasyon, yenisini temin) maliyetleri sözü geçen
denetim sonuçları esasında hesaplanacaktır.
Maliyet hesaplarının otomatik olarak elde edilmesi temin edilecektir. İyileştirme maliyeti ve
denetim sonuçları, kıyaslama amacıyla şematik bir grafik olarak düzenlenecektir. Kolayca
ulaşılabilen iyileştirme çalışmaları masrafları
kütüphanesi, zararların çok net görüldüğü
medya yönetimi ve konularına göre sınıflandırılmış iyileştirme işleri projesi hazırlanacaktır.
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Mobil Veri Toplama, internet ve intranet

Finansal Yönetimi

ansal Yönetimi
tusunda yasalar nezdinde
n tespit edilmesi için ilke.
hesapları belirlenirken tekebe kayıtları (SAP, DATEV
uyum sağlanması. Maliyet
anılarak nicelik ve endeksBaSYS veri bankası kullamatikleşmesi sağlanacaktır.

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

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. Yeraltı kanal geçiş yollarının ve durumlarıyla
ilgili bilgi akışı akıllı telefonunuza GPS ve
RFDFID nesne tanıyıcı vasıtasıyla sağlanır.

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

www.barthauer.com

BaSYS - Advanced Network Information System

Profesyonel. Modüler. Kapsayıcı.

BARTHAUER
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 görüşmek 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.

