22
JAN

WEBINAR

WATERNET ADVISOR
Introdução ao gerenciamento do sistema de distribução de água com ferramenta web
Esse webinar gratuito com uma hora de duração fará a apresentação ao vivo do
WaterNet Advisor—uma nova e excitante ferramenta web de modelagem que
possibilita às companhias de água operarem seu modelo hidráulico de maneira
prática, rápida e eficiente através de vários aparelhos móveis, tais como
computadores pessoais, smart phones, e tablets.
Faremos simulações hidráulicas e veremos os seus resultados. Vamos
demonstrar cenários definidos pelo usuário, de forma a salientar suas facilidades
e utilidades na operação e manutenção de serviços, inclusive em campo. A
integração com informações de diferentes sistemas (SCADA) será apresentada.

TÓPICOS
•

Considerações, limitações e
benefícios do uso do modelo

•

Áreas possíveis de aplicação

•

Breve revisão da teoria por trás
dos cálculos

•

•

Como trabalhar com o modelo,
incluindo apesentação da interface do usuário e aplicações pré
e pós processamento
Exemplos de aplicações

FACILITADOR

© DHI

ISMAEL HERNANDES
Ismael Hernandes é um especialista técnico em softwares no escritório da DHI
em Florianópolis, Brasil. Ele
tem 10 anos de experiência
em projetos de saneamento
para municipalidades e indústrias. Ismael juntou-se à
DHI após a conclusão do seu
mestrado na instituição
UNESCO-IHE (IHE-Delft), na Holanda. Sua
especialidade são as águas urbanas (esgoto,
drenagem e abastecimento de água). Graduado
em Eng. Sanitária e Ambiental pela UFSC, também fez um MBA em Gerenciamento de Projetos na FGV-Rio.

ORGANIZADOR
DHI Brasil
HORA E LOCAL
O webinar ocorrerá na terça-feira, 22 de
Janeiro de 2019, às 14:00-15:00 BRST
(11am EST) (see local time here)
VALOR DE INSCRIÇÃO DO WEBINAR
A participação no webinar é gratuita
IDIOMA DO WEBINAR
O webinar será apresentado em português
NÍVEL DO WEBINAR
Iniciante
PRAZO PARA INSCRIÇÃO
O prazo para inscrição é segunda-feira, 21
de janeiro de 2019 pelo link
https://www.theacademybydhi.com/coursesessions/waternet-advisor-41600019-47
DETALHES DE LOGON
Será enviado na véspera do evento,.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Ismael Hernandes
+55 47 99619 0547
ishp@dhigroup.com

Veja também o nosso
Urban Water Course Catalogue

DHI BR
Rua Emilio Blum num. 131. Bloco A, Sala
409; Florianópolis, SC 88020-010
+55 48 3849 6888
ael@dhigroup.com
https://www.dhigroup.com/dhi-worldwide/br

