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MIKE BY DHI 
Programvara för vattenmiljöer 

Vår programvara MIKE by DHI har i över 25 år gjort kunskap om vattenmiljöer tillgänglig för vattenexperter runtom i världen. Efter 

decennier av utveckling innehåller MIKE by DHI mer kunskap och erbjuder fler tillämpningar inom vattenmodellering än någon 

annan liknande programvara.  

Våra produkter finns i ett flertal varianter och olika språk och numera även som molntjänst. 

Det har aldrig varit lättare att få tillgång till vår globala kunskap! 

MIKE by DHI ger enkelt tillgång till över 40 års samlad kunskap och över 1000 manår av programutveckling. Vår programvara 

sätter standarden inom vattenmodellering. Den används av vattenexperter i 130 länder över alla kontinenter.  

TILLÄMPNINGSOMRÅDEN  Hav 

 Kuster 

 Hamnar 

 Sedimenttransport 

 Ekologi 

 Vattendrag, sjöar och dammar 

 Översvämningar  

 Klimatförändringar 

 

FLEXIBILITET OCH MERVÄRDE Våra produkter och tjänster omfattar: 

 Flexibla licenser att anpassa till er projektbudget 

 Dedikerad teknisk support genom lokala supportorganisationer 

 Organiserad utbildning av certifierade kursledare 

 Tillgång till MIKE by DHI som molntjänst via vår SaaS portal 

 High Performance Computing (HPC) för större, snabbare och mer komplexa 

modeller och simuleringar  

 Högkvalitativa videopresentationer i 3D med Mike Animator Plus  

DHI VARUMÄRKE 

 Vattenkvalitet 

 Vattenförvaltning 

 Vattendistribution 

 Avloppssystem 

 Rening av avloppsvatten 

 Ytvatten och grundvatten 

 Flöde i porösa material 



Vår programvara är baserad på mer än 40 års  
forskning och är tillgängliga för vattenexperter  
över hela världen.   

DHI VARUMÄRKE 
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OÄNDLIGA MÖJLIGHETER MED MIKE BY DHI 

MIKE by DHI erbjuder oändliga möjligheter. Oavsett om du arbetar 
med begränsade eller stora, komplexa modeller, har vi de rätta 
verktygen för dig. Med våra molntjänster är det enklare än någonsin 
att få tillgång till vår programvara. 
 

BEPRÖVAD TEKNIK 

MIKE by DHI är skapad med beprövad teknik som har fokus på hög 
kvalitet, funktionalitet och prestanda. Det finns nu fler funktioner än 
någonsin tidigare. Programvaran uppdateras och testas ständigt av 
våra experter och nya versioner släpps ungefär varje år. 
Programutvecklingen sker ofta i nära samarbete med ledande 
universitet och våra mest erfarna användare. 

 

FÅ UT DET MESTA AV PROGRAMVARAN  

Vi tror att det bästa sättet att skapa framgångsrika produkter är genom 
att säkerställa våra kunders framgång. Vi bidrar med utbildning och 
kompetensutveckling. Genom THE ACADEMY by DHI erbjuder vi ett 
brett utbud av kurser och skräddarsydda utbildningar.  Varje år 
vidareutbildas tusentals vattenexperter av våra kvalificerade utbildare. 
De ökar sina kunskaper och tränar upp sina färdigheter vilket även 
höjer nivån för deras användarupplevelse av MIKE by DHI. 

 

 

 

VÅRA FRÄMSTA PRODUKTER 

 MIKE 21 – 2D-modellering av kust och hav  
 MIKE 3 – 3D-modellering av kust och hav  
 MIKE 11 – obegränsad vattendragsmodellering  
 MIKE FLOOD – modellering av översvämningar (urbana miljöer, 

kuster och vattendrag) 
 MIKE SHE – integrerad hydrologi 
 MIKE HYDRO Basin – integrerad avrinningsområdesförvaltning 
 LITPACK - kustnära processer och kustlinjerörelser  
 MIKE URBAN – modellering av urbant vatten (avlopps- och 

dagvattennät, vattendistribution) 
 WEST – modellering av reningsverk 
 FEFLOW – avancerad grundvattenmodellering 

 

VÅRA KUNDER 

MIKE by DHI används av såväl enskilda personer som globala företag 
och organisationer, som t.ex:  

 Statliga myndigheter 
 Regionala och lokala vattenorganisationer 
 Konsulter 
 Forskningsinstitutioner och universitet 
 Yrkesorganisationer och teknikföretag 
 VA verksamheter 
 Kust- och hamnverksamhet 

BLI EXPERT PÅ VATTENMILJÖER MED MIKE BY DHI  

I över 25 år har vår programvara varit det självklara valet för vattenexperter över hela världen. Ingen annan programvara överträffar den kompletta 
funktionalitet som MIKE by DHI erbjuder – fullt integrerad modellering av vattenmiljöer.   

Kring MIKE by DHI finns en omfattande 

användargemenskap. Varje år arrangerar 

DHI ett stort antal gruppmöten och 

konferenser. De ger en unik möjlighet att 

lära sig mer om verkliga tillämpningar och de 

senaste programuppdateringarna. Samtidigt 

kan man nätverka och utbyta kunskaper och 

erfarenheter med modellörer, beslutsfattare 

och andra aktörer. Delta gärna i 

diskussionerna i vårt användarforum på 

http://forum.mikebydhi.com 

MIKE by DHI sätter standarden inom 

vattenmodellering. Den används av 

vattenexperter i 130 länder över alla 

kontinenter. Vår globala kunskap och 

tillämpning återspeglas såväl i våra 

produkter som hos vår högt kvalificerade 

personal. 

MIKE by DHI är så mycket mer än bara 

programvara. Våra användare är aldrig 

ensamma. Våra hängivna och kompetenta 

medarbetare är redo att stödja er utifrån god 

lokalkännedom och på ert språk. Över hela 

världen finns mer än 40 

supportorganisationer med vattenexperter 

redo att hjälpa till och ge teknisk support. Gå 

till vår hemsida för att hitta information om 

din lokala supportorganisation. 

GEMENSKAP FÖR ANVÄNDARE GLOBAL KUNSKAP  LOKALT EXPERTSTÖD 

Kontakta oss: mikebydhi@dhigroup.com 

För mer information besök: www.mikebydhi.com 


