
Seznamte se s webovou aplikací DHI WaterNet Advisor, která obdržela 
ocenění ZLATÁ VOD-KA 2017 v kategorii nejlepší technologie a inovace 
v rámci 20. ročníku mezinárodní výstavy VODOVODY-KANALIZACE. 

WaterNet Advisor umožňuje využití modelu vodárenských systémů širším 
počtem pracovníků. Pomáhá při každodenních činnostech a umožňuje 
rychlejší a lepší rozhodování v terénu. Je přínosem zejména v oblastech 
podpory plánování a zvýšení bezpečnosti vodovodního systému, kdy 
usnadňuje plánování mimořádných (krizových) situací. 

Neopomenutelným přínosem je také časová a finanční úspora a efektivita 
provozu, což ve výsledku vede i k větší spokojenosti koncových 
uživatelů - zákazníků. 

TERMÍN KONÁNÍ 

Webinář bude probíhat online dne 

20. září 2017 od 10 do 11 hodin 

 

CENA WEBINÁŘE 

Účast na webináři je ZDARMA 

 

REGISTRACE 

V případě zájmu o účast na webináři   

se prosím registrujte na 

peci@dhigroup.com,  

 

PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ 

Po registraci obdržíte potvrzovací e-mail 

obsahující informace k přihlášení na 

webinář. 

 

KONTAKT PRO VAŠE PŘÍPADNÉ DOTAZY 

Petra Citronová 

Tel.: + 420 267 227 162 

Mobile: + 420 734 691 352 

peci@dhigroup.com 

PROGRAM WEBINÁŘE 

 Seznámení s webovou aplikací 
DHI WaterNet Advisor 

 Využití WaterNet Advisor při va-
šich každodenních činnostech 

 Demo ukázky klíčových WaterNet 
Advisor aplikací 

 Prostor pro dotazy 
Diskuze s naším odborníkem 

 
PŘEDNÁŠEJÍCI 

ING. PETR INGEDULD 

Ing. Petr Ingeduld je vedoucí projektový manažer a hydraulický inženýr 

s více než 20 lety odborné praxe. V průběhu své kariéry se zabývá 

zejména vývojem a aplikací hydraulických modelů modelování dodávky 

a distribuce vody. Během své praxe pracoval na různých projektech 

v mnoha zemích po celém světě. Má odborné znalosti v oblasti integrace 

hydraulického modelu s technologií GIS a SCADA, vývoje matematických 

modelů a algoritmů používaných při modelování vodovodních sítí, 

neustáleného proudění a hydraulického rázu. V posledních letech 

pracoval především na modelování vodního rázu v systému zásobování 

San Diega pitnou vodou a modelování transportu vody v oblastním systému QGC, 

Brisbane. Publikoval více než 100 výzkumných a odborných článků.  

DHI a.s. 

Na Vrších 1490/5 

100 00 Praha 10 

Česká Republika  

Tel.: +420 267 227 111  

Fax: +420 271 736 912  

office@dhi.cz 

www.dhigroup.com ©
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POZVÁNKA NA WEBINÁŘ „DHI WATERNET ADVISOR“ 

 

  
 

20. ZÁŘÍ 
 

10:00-11:00 

Srdečně Vás zveme na webinář (online seminář) na téma 
DHI WATERNET ADVISOR  - webový klient pro práci 
s hydraulickým modelem 
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