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MIKE CUSTOMISED BY DHI
Indywidualnie dopasowane rozwiązania wspomagające procesy decyzyjne oraz
zarządzanie informacją

MIKE CUSTOMISED by DHI to wyjątkowa platforma oprogramowania, która skupia się na tworzeniu systemów informatycznych
wspomagających podejmowanie decyzji i zarządzanie informacją. Platforma ta jest elastyczniejsza oraz dysponuje szerszym
pasmem niż jakakolwiek porównywalna technologia na rynku. Wykorzystuje uogólnione komponenty oprogramowania, dzięki
czemu możemy oferować gotowe, znormalizowane produkty. Pomaga nam również tworzyć oszczędne rozwiązania dopasowane
do wyzwań w środowiskach wodnych.

SKROJONE NA MIARĘ

ELASTYCZNE

SYSTEMY WSPOMAGANIA
PROCESÓW DECYZYJNYCH

Platforma oprogramowania MIKE CUSTOMISED umożliwia opracowywanie
wyjątkowych rozwiązań spełniających konkretne potrzeby klientów. U podłoża
platformy MIKE CUSTOMISED leży wiele rozwiązań w zakresie oprogramowania
stworzonych oraz używanych przez nas jako część naszych usług doradczych.
Stanowi ona podsumowanie wieloletniej wiedzy i doświadczeń, a nasi klienci mają do
niej bezpośredni dostęp.
Rozwiązania te obejmują zarówno proste aplikacje dla jednego użytkownika, jak i
rozległe systemy informatyczne dla potrzeb korporacji, obsługujące jednocześnie setki
użytkowników na całym świecie. MIKE CUSTOMISED odpowiada na potrzeby
każdego użytkownika, poczynając od specjalistów do spraw gospodarki wodnej,
poprzez inżynierów, aż po kierowników i osób decydujących o zasadach
postępowania.
Dzięki naszej platformie uzyskasz pomoc w następujących dziedzinach:






DO WSZYSTKICH ŚRODOWISK
WODNYCH

Platforma MIKE CUSTOMISED jest odpowiednia do szerokiej gamy zastosowań związanych ze
wszystkimi środowiskami wodnymi, w tym:
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Zarządzanie, organizacja i analiza dużej ilości danych
Podejmowanie rozsądnych, jednoznacznych decyzji w sferze zarządzania wodą
Czerpanie pełni zysków z monitorowania w czasie rzeczywistym oraz z systemów
wczesnego ostrzegania
Optymalizacja działań i planowania




wodą miejską;
wodą morską;
wodą powierzchniową i gruntową w dorzeczach.
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MIKE CUSTOMISED by DHI pomaga nam tworzyć
oszczędne rozwiązania dopasowane do wyzwań w
środowiskach wodnych

SZEROKA GAMA ZASTOSOWAŃ
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Specjaliści z dziedziny środowisk wodnych używają platformy MIKE CUSTOMISED by DHI, aby uporządkować swoje dane oraz dzielić się tymi
cennymi informacjami ze swoimi wspólnikami, udziałowcami oraz społeczeństwem. Dzięki temu zarządzanie wodą staje się procesem
obiektywnym i przejrzystym.
MIKE CUSTOMISED udostępnia także narzędzia potrzebne do usprawnienia planowania operacyjnego. Pomaga na przykład znaleźć
zadowalające odpowiedzi na następujące pytania:
 Kiedy przeprowadzić pogłębianie dna, aby złagodzić jego wpływ na ekosystem
 Jak rozporządzać systemami dystrybucji wody, aby zminimalizować jej straty
MIKE CUSTOMISED to także wspaniała pomoc w sytuacji, gdy trzeba zmierzyć się ze skutkami zmian klimatycznych i katastrof naturalnych.
Korzystamy z niej, aby tworzyć niezawodne systemy wczesnego ostrzegania oraz aby osoby podejmujące decyzje mogły szybciej reagować w
sytuacjach kryzysowych. Rezultat: wyraźne zmniejszenie strat w zasobach ludzkich, materiałach oraz kosztach.
PRODUKTY

UDOSTĘPNIAMY NASZĄ WIEDZĘ

Produkty MIKE CUSTOMISED prezentują znormalizowane
rozwiązania, które często stanowią dla nas punkt wyjścia do
opracowywania produktów dopasowanych do określonych potrzeb.
Są to:
 IMS — wsparcie dla systemów zarządzania informacją;
 Planning — wsparcie dla planowania inwestycyjnego i procesów
podejmowania decyzji;
 Real Time — wsparcie dla działań związanych z rzekami i
wczesnego ostrzegania;
 DIMS.CORE — wsparcie dla integracji danych i procesów
biznesowych;
 WISYS — system informacji o wodzie oparty na pakiecie ArcGIS;
 GeoFES — planowanie oraz działania w ramach zarządzania
kryzysowego;
 Flood Toolbox — zarządzanie ryzykiem powodziowym oraz
wsparcie dla wdrażania europejskiej dyrektywy powodziowej.

Staramy się nieustannie i w coraz większym stopniu spełniać
oczekiwania klientów poprzez usprawnianie naszej platformy
oprogramowania.
Wyciągamy wnioski z każdego projektu i włączamy tę wiedzę i
doświadczenie w rozwój platformy MIKE CUSTOMISED. Stale
aktualizujemy i unowocześniamy technologię oprogramowania oraz
udostępniamy ulepszenia jego użytkownikom. W ten sposób mogą oni
nieustannie czerpać korzyści ze stale poszerzającej się wiedzy oraz
rozwiązań technologicznych dostępnych na platformie.
W ramach szkoleń The Academy by DHI oferujemy kursy poświęcone
poszczególnym produktom MIKE CUSTOMISED. W ten sposób
użytkownicy zyskują gwarancję, że będą potrafili wydobyć z naszego
rozwiązania maksimum korzyści w jak najkrótszym czasie.
Korzystanie z platformy MIKE CUSTOMISED oznacza wirtualne
partnerstwo między DHI a społecznością naszych klientów — ciągłe
parcie naprzód, aby sprostać wyzwaniom w dziedzinie środowisk
wodnych.

ANALIZY PRZYPADKÓW

Platforma MIKE CUSTOMISED odgrywa
kluczową rolę w Inicjatywie na rzecz
dorzecza Nilu (NBI). Umożliwia ona
przejrzyste i obiektywne uszeregowanie
priorytetów w sferze inwestycji oraz
przyczynia się do zarządzania zasobami
wodnymi w tym rejonie w sposób
nienaruszający równowagi środowiska.
Dziewięć państw usytuowanych nad
brzegiem Nilu może korzystać z platformy.

Nasza platforma okazała się także
zasadniczym komponentem wyróżnionego
nagrodami systemu CARM —
wspomaganego komputerowo systemu
zarządzania rzeką Murrumbidgee. Stanowiło
to część australijskiego projektu na rzecz
efektywnego wykorzystania rzeki
Murrumbigee. System CARM pozwala w
niezawodny sposób oraz na czas dostarczyć
wodę do nawadniania.

Platforma MIKE CUSTOMISED jest obecnie
wykorzystywana do opracowywania
prognozy powodziowej dla Bangkoku, który
ucierpiał podczas niszczycielskiej powodzi w
2010 roku. Celem naszego systemu jest
umożliwienie odpowiednio wczesnej reakcji
w przypadku wystąpienia powodzi. W ten
sposób pomagamy w skutecznie zmniejszyć
szkody oraz w ostatecznym rozrachunku
zapobiec stratom w ludziach.

Więcej analiz przypadków oraz opisów innych projektów jest dostępnych w naszej bibliotece Scribd, pod adresem
www.scribd.com/dhigroup
Skontaktuj się z nami: mikecustomised@dhigroup.com

