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MIKE CUSTOMISED BY DHI
Soluções customizadas para apoio à tomada de decisões e gestão de informações

MIKE CUSTOMISED by DHI é uma plataforma inédita de software voltada para a construção de sistemas informatizados de apoio
à tomada de decisões e gestão de informações. A plataforma é mais flexível e tem uma largura de banda maior que qualquer
outra tecnologia semelhante no mercado. Funciona a partir de componentes genéricos de software, o que nos permite fornecer
soluções padronizadas prontas para uso. Também nos ajuda a criar soluções customizadas, rentáveis e sustentáveis para os
desafios que você enfrenta nos ambientes aquáticos.

CUSTOMIZADO

FLEXÍVEL

SISTEMAS DE APOIO À TOMADA
DE DECISÕES

Com a plataforma de software MIKE CUSTOMISED podemos desenvolver soluções
únicas para seus desafios específicos. O embasamento do MIKE CUSTOMISED está
nas muitas soluções de software que construímos e utilizamos como parte dos nossos
serviços de consultoria. Engloba o acúmulo de anos de conhecimento e experiência e
você pode acessá-lo diretamente.
As soluções variam desde aplicativos simples para usuários únicos até grandes
sistemas corporativos de informática utilizados por centenas de pessoas todas ao
mesmo tempo. O MIKE CUSTOMISED abrange todas as necessidades, desde as de
especialistas e engenheiros hídricos até gerentes e formuladores de políticas.
Nossa plataforma ajuda você a:






PARA TODOS OS AMBIENTES
AQUÁTICOS

O MIKE CUSTOMISED pode ser utilizado para responder a uma ampla gama de
desafios em todos os ambientes aquáticos, incluindo:
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gerenciar, organizar e analisar grandes quantidades de dados
tomar decisões sábias e robustas sobre a gestão da água
aproveitar ao máximo o monitoramento em tempo real e sistemas de alerta
avançado
otimizar operações e planejamento



água urbana
água marinha
água superficial e subterrânea em bacias hidrográficas
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O MIKE CUSTOMISED by DHI nos ajuda a criar soluções
customizadas, rentáveis e sustentáveis para os desafios em
ambientes aquáticos

GRANDE LEQUE DE APLICAÇÕES
Os profissionais que atuam com ambientes aquáticos utilizam o MIKE CUSTOMISED by DHI para organizar seus dados e compartilhar essas
informações valiosas com seus parceiros, partes interessadas e o público em geral. Traz transparência e objetividade para a gestão das águas.
O MIKE CUSTOMISED também fornece a você as ferramentas que precisa para aprimorar o planejamento de suas operações. Por exemplo,
ajuda você a definir efetivamente questões como:
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quando realizar dragagem para amenizar os impactos no ecossistema
como operar sistemas de distribuição de água minimizando as perdas

O MIKE CUSTOMISED também ajuda muito a lidar com os impactos das mudanças climáticas e desastres naturais. Utilizamos essa plataforma
para construir sistemas confiáveis de alerta avançado que permitem que os tomadores de decisão possam responder rapidamente a situações
emergenciais. O resultado: redução efetiva em perdas humanas, materiais e financeiras.
PRODUTOS

TORNANDO NOSSOS CONHECIMENTOS ACESSÍVEIS

Os produtos do MIKE CUSTOMISED representam soluções
padronizadas que muitas vezes são nosso ponto de partida para o
desenvolvimento de soluções customizadas. Os produtos incluem:
 IMS – para Sistemas de Gestão de Informações
 Planejamento – para o planejamento de investimentos e o apoio a
decisões
 Tempo Real – para operações em rios e alertas avançados
 DIMS.CORE – para a integração de dados e processos comerciais
 WISYS – sistema de informações sobre água baseado em ArcGIS
 GeoFES – planejamento e operações de gestão de emergências
 Flood Toolbox – gestão de riscos de enchentes e apoio na
implementação da Diretiva da União Europeia sobre Enchentes

Nós nos desempenhamos constantemente para aprimorar nossa
plataforma de softwares e atender ainda melhor às suas
necessidades.
Aprendemos com cada projeto que desenvolvemos e integramos
esses conhecimentos e experiências no MIKE CUSTOMISED.
Atualizamos e aprimoramos constantemente nossa tecnologia de
softwares e disponibilizamos essas melhorias para nossos usuários.
Assim, você se beneficia de maneira contínua da nossa sempre
crescente plataforma de conhecimentos e tecnologias.
Por meio dos treinamentos da THE ACADEMY by DHI, oferecemos
cursos dedicados especificamente aos produtos MIKE
CUSTOMISED. Assim, garantimos que você aproveite ao máximo e o
mais rapidamente possível.
Quando você utiliza o MIKE CUSTOMISED, você passa a fazer parte
de uma parceria virtual que inclui o Grupo DHI e a comunidade de
nossos clientes — sempre avançando para solucionar desafios em
ambientes aquáticos.

RELATOS DE CASOS

O MIKE CUSTOMISED desempenha um
papel significativo na Iniciativa da Bacia do
Nilo. Permite a priorização transparente e
objetiva dos investimentos e contribui para a
gestão sustentável dos recursos hídricos na
bacia. Graças à nossa matriz de apoio à
tomada de decisões, agora os nove países
situados às margens do Rio Nilo podem
trabalhar juntos em uma plataforma

Nossa plataforma também teve um papel
central no sistema premiado de Gestão
Informatizada do Rio Murrumbidgee. O
sistema faz parte do projeto pela Eficiência
do Rio Murrumbigee na Austrália e garante
o abastecimento oportuno e confiável de
água para irrigação, além de também
proteger o meio ambiente.

O MIKE CUSTOMISED está sendo utilizado
atualmente para estabelecer o sistema de
previsão de enchentes para a cidade de
Bangcoc, assolada por enchentes
devastadoras em 2010. Nosso sistema tem
por objetivo possibilitar respostas imediatas
a situações de enchentes. Desta forma,
ajudamos efetivamente a mitigar os
prejuízos e acima de tudo evitar a perda de
vidas.

Saiba mais sobre estes e outros relatos de casos e outros projetos na nossa biblioteca Scribd www.scribd.com/dhigroup
Contacte-nos: mikecustomised@dhigroup.com
Para informações adicionais, visite: www.dhigroup.com

