
 

 مهمترين خبرهامهمترين خبرها

 تهيه سامانه استعالم حريم
شركت بوده و متقاضي با مراجـعـه      Web GISاين سامانه يكي از امكانات 

به وبسايت شركت و ورود به بخش استعالم حـريـم، درخـواسـت خـود را           
تكميل و ارسال مي نمايد و با كد پيگيري كه از سامانه دريافت مي كـنـد       

 مي تواند روند رسيدگي را رهگيري و پاسخ استعالم خود را دريافت نمايد.

  GISGISاخبار اخبار   

تهيه سامانه استعالم حريم  

   داده   به روزرساني پـايـگـاه  GIS 
صنعت برق يـزد مـطـابـق بـا          

 توانير 4استاندارد نسخه 

تهيه نقشه شبكه موجود و آينده 

  تهيه روش اجرايي به روزرسانـي
GIS در شركت برق منطقه اي 

     انجام صحت سنجي اطـالعـات
توصيفي خط و پستها در قرارداد 

PM معاونت بهره برداري 

     برداشت تصاوير پستهـاي بـرق
اي با استفاده از پهپاد و     منطقه

 GISبارگذاري در 

       معرفي اعضاي جديد كـمـيـتـه
GIS برگزاري چهل و چهارمين و و و

 جلسه كميته  

افزار بومي  انعقاد قرارداد تهيه نرم
اي يزد بـا    شركت برق منطقه

   شركت سافا

 انعقاد قرارداد نظارت بر تهيه نرم
افزار و صحت سنجي و تكمـيـل   

 با شركت ادصاب GISاطالعات 

       عضويـت نـمـايـنـدهGIS     بـرق
 SDIاي يزد در كميته  منطقه
 استان

1399اسفند    GISGISGISخبرنامه خبرنامه خبرنامه   

 از سوي شركت توانير، واحد    GIS با توجه به ابالغ نسخه چهارم استاندارد
GIS اقدام به بروزرساني پايگاه داده GIS  و بارگذاري بر روي سـرور GIS  

 نمود و دستورالعمل نحوه دسترسي كارشناسان به پايگاه داده توسط واحد 
GIS و ارسال گرديده است تهيه. 

و آينده  موجود  توانير و تهيه نقشه شبكه   4صنعت برق يزد مطابق با استاندارد نسخه  GIS به روزرساني پايگاه داده

 شركت برق منطقه اي يزد با شركت سافا GISانعقاد قرارداد تهيه نرم افزار بومي 
نرم افزار شركت سافا با نام ژئوتاژك تحت وب بوده و براي استفاده كـاربـران      
برخالف بقيه نرم افزارهاي موجود نياز به نصب هـيـچ نـرم افـزاري بـر روي            

  كامپيوتر كاربر ندارد.

 GISبرداشت تصاوير پستهاي برق با استفاده از پهپاد و بارگذاري در 
اولين بار در سطح توانير و شركتهاي برق منطقه اي، برق منطقـه اي       براي 

يزد اقدام به تهيه تصاوير پستهاي برق با استفاده از روش فتوگرامتري بـرد       
از نتايج اين پروژه مي توان به تهيه آرشيـو كـامـلـي از          .كوتاه با پهپاد نمود

پست و امـكـان يـا عـدم          تجهيزات  تصاوير پستها كه نشان دهنده وضعيت 
 .امكان توسعه پستها بدون مراجعه به پستها مي باشد

 معاونت برنامه ريزي و تحقيقات شركت برق منطقه اي يزد


