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Informacje ogólne o serwisie

Aplikacja iMPA jest systemem służącym do prowadzenia bazy punktów adresowych oraz nazewnictwa

i przebiegu osi ulic. Moduł zapewnia jednoczesny dostęp do bazy punktów adresowych wielu użytkownikom

ze zróżnicowanymi prawami dostępu oraz umożliwia automatyczne generowanie dokumentów związanych z

bieżącym prowadzeniem bazy punktów adresowych.

Do zakresu danych gromadzonych przez system należą:

 informacje o punktach adresowych wraz z pełną historią zdarzeń,

 informacje o nazewnictwie i osiach ulic,

 informacje o granicach miejscowości.

Do podstawowych funkcjonalności realizowanych przez system należą:

 dodawanie nowo nadanych adresów do bazy, edycja parametrów adresów istniejących, usuwanie

punktów z bazy (włącznie z generowaniem automatycznie odpowiednich dokumentów towarzyszących

danej czynności),

 dodawanie, edycja, usuwanie przebiegu nowo nadanych ulic,

 przechowywanie informacji o adresach i ulicach projektowanych,

 generowanie zestawień, statystyk, wykresów i raportów w postaci dokumentów PDF,

 prezentacja wyników zestawień na mapie,

 publikacja aktualnej informacji o ulicach i adresach w postaci serwisu WMS do wykorzystania

w innych serwisach gminnych/powiatowych.

Przykładem takiej publikacji może być mapa miasta i gminy Halinów, gdzie aktualne dane z urzędowej

bazy adresowej prowadzonej w iMPA są publikowane na tle mapy ewidencyjnej ze starostwa powiatowego

bezpośrednio na stronie miasta i gminy.
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2. Pierwsze kroki w serwisie

Opisywany serwis korzysta z technologii internetowej i pracuje w przeglądarce. Oznacza to, że nie jest

wymagana instalacja żadnego dodatkowego oprogramowania, a jedynie komputer podłączony do Internetu. Do

korzystania z serwisu, ze względu na szybkość i bezpieczeństwo polecamy przeglądarki:

 Mozilla Firefox (http://www.mozilla-europe.org/pl/firefox/),

 Internet Explorer (http://www.windows.microsoft.com/pl-PL/internet-explorer/products/ie/home)

 Google Chrome (http://www.google.com/chrome/index.html?hl=pl&brand=CHMG&utm_source=pl).

Aby korzystać z serwisu na podstawowym poziomie nie trzeba być zarejestrowanym użytkownikiem. Bez

logowania dostępna jest funkcja wyszukiwania danego adresu, jak również uzyskanie pewnych informacji o

obiekcie (punkcie adresowym, ulicy lub o działce ewidencyjnej), takich jak nazwa ulicy, miejscowość, numer,

obręb, numer działki, numer obrębu, powierzchnia działki, data zmiany punktu oraz współrzędne punktu w

układzie PUWG 1992 i systemie WGS ’84. Wyboru informacji o danych ewidencyjnych bądź adresach i

ulicach dokonuje się w dolnym pasku serwisu (zaznaczony na czerwono poniżej).

Kolejną opcją dostępną bez logowania jest wybór wyświetlanych warstw. Chcąc z niej skorzystać należy

kliknąć na przycisk Warstwy znajdujące się również w dolnym posku serwisu. Pojawi się wówczas menu

z wypisanymi dostępnymi warstwami. Aby włączyć daną warstwę trzeba kliknąć na kwadraciku obok nazwy

warstwy.

Innymi funkcjami ułatwiającymi użytkowanie serwisu są:
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 Zoom: użycie przycisku lupy ze znakami plus i minus w górnej częsci serwisu, bądź użucie scrolla

myszki,

 Przesuwanie mapy: przytrzymanie lewego przycisku albo scrolla myszy i przeciągnięcie

w odpowiednie miejsce.

Aby jednak możliwe było wykonanie jakichkolwiek innych działań typu tworzenie, edycja punktów i ulic,

trzeba się zalogować do serwisu.

Po wpisaniu nazwy użytkownika i hasła oraz kliknięciu na przycisk Zaloguj przechodzimy do

właściwego serwisu.Po zakończeniu pracy w serwisie należy się koniecznie wylogować poprzez naciśniecie

przycisku Wyloguj w prawym górnym rogu strony.

Do poszczególnych sekcji serwisu można się dostać z poziomu menu głównego (na rysunku oznaczone

na czerwono).

Podział sekcji serwisu:

a) Start: zawiera newsy o serwisie,

b) Rejestr punktów: szczegółowo opisany w rozdziale 3,

c) Ulice: szczegółowo opisane w rozdziale 4,

d) Statystyka: pozwala uzyskać informacje o ilości punktów/ulic o danym statusie i charakterze,

e) Pomoc: zawiera IP aktualnego komputera oraz dwa rodzaje instrukcje obsługi: podstawową

i administratora,

f) Zmień hasło: pozwala każdemu użytkownikowi serwisu na zmianę swojego hasła.

W podstawowym widoku okna serwisu możemy tu wyróżnić kilka podstawowych grup:
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Każda z sekcji spełnia określoną rolę, opisaną w tabeli poniżej:

Sekcja Opis

1. Pozwala na przełączenie się pomiędzy widokiem tabelarycznym (opcja Wykaz) a widokiem mapy (opcja

Mapa). Przycisk Raport generuje raport w formacie .pdf z punktów występujących obecnie w wykazie,

natomiast opcja Excel pozwala wytworzyć raport w postaci tabelarycznej (w formacie .csv, który

odczytywany jest przez arkusze kalkulacyjne) z możliwością wyboru kolumn.

2. Okno filtrowania pozwala na wyselekcjonowanie poszczególnych obiektów w bazie na podstawie podanych

kryteriów. Jeśli którekolwiek z pól filtra jest aktywne, w oknie rejestru/mapy zawsze widoczne są tylko

obiekty wybrane na jego podstawie.

3. Panel sortowania pozwala na uporządkowanie rejestru punktów wg zadanych kryteriów

4. Panel szukania pozwala na wyszukanie konkretnego adresu po jego numerze, ulicy i miejscowosci.

5. Rejestr zawiera tabelaryczne zestawienie punktów adresowych lub ulic z wyszczególnieniem

podstawowych informacji. Po przełączeniu w sekcji 1. na Mapa rejestr zamienia się w mapę.
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Okno filtrowania jest różne dla rejestrów punktów i ulic. Opis poszczególnych opcji filtrowania dla

punktów i ulic znajduje się poniżej.

Opcje filtrowania punktów adresowych:

a) Wyświetlaj: do wyboru są punkty podstawowe, punkty usunięte, punkty zmienione i punkty tylko

w trakcie zmian,

b) Miejscowość: wybór punktów tylko z danej miejscowości (o ile serwis nie obejmuje tylko jednej

miejscowości),

c) Ulica: wybór punktów przypisanych tylko do danej ulicy,

d) Cecha: wybór tylko punktów posiadających daną cechę (np. ul., al., Pl.),

e) Obręb: wybór punktów tylko z danego obrębu,

f) Status: do wyboru są punkty z funkcjonujący, planowany, z dokumentem,

g) Żródło danych: wybór punktów z zasobu podstawowego lub uzupełniajacego (np. TBD)

h) Parzystość: wybór numerów parzystych i nieparzystych,

i) Przedmiot oznaczenia: do wyboru są punkty przypisane do nieruchomości, nieruchomości

i budynku,budynku prognozowanego do wyburzenia, budynku wybudowanego, budynku w trakcie

budowy, brak informacji,

j) Filtruj wg frazy: pozwala na wyszukiwanie wpisanej frazy w atrybutach punktu (m.in. sygnatura

dokumentu, zmieniający, uwagi, obręb, arkusz)

k) Data zmiany: punkty zmienione od/do danej daty,

l) Data wstawienia: punkty wstawione od/do danej daty,

m) Data wydania dokumentu: punkty, dla których wydano dokumenty w podanym przedziale

czasowym

n) Inne: dodatkowe kryteria wyszukiwania - do wyboru: tylko punkty oznaczone, pokaż na mapie

wynik filtrowania (po kliknięciu na funkcję Mapa zaznaczy wynik filtru kółkami na mapie), z

geometria przybliżoną, punkty poza miejscowością, punkty z lokalami.

Opcje filtrowania ulic:

a) Wyświetlaj: do wyboru są ulice podstawowe oraz ulice usunięte,

b) Miejscowość: wybór ulic tylko z danej miejscowości,

c) Cecha: wybór typu ulicy (np. ulica, aleja, plac)

d) Status: do wyboru są ulice o statusie do sprawdzenia, istniejąca i planowana,

e) Kategoria: wybór ulicy z danej kategorii (np. Gminna, krajowa).

f) Inne: nie pokazuj ulic bez nazwy oraz pokazuj tylko ulice bez identyfikatora GUS
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Powyższe filtry mają postać list rozwijalnych, checkboxów (pól do zaznaczenia), kalendarza (wybór daty)

bądź listy z suwakiem przewijania. Ostatni rodzaj filtru (np. dla miejscowości) pozwala na wybór wielu

wartości - przytrzymując przycisk CTRL można naraz zaznaczyć kilka możliwości, dzięki czemu można

wyszukać wszystkie punkty w kilku wybranych miejscowościach.
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3. Rejestr punktów

Sekcja Rejestr umożliwia pracę na punktach adresowych gromadzonych w systemie. Pierwszą

czynnością, jaką możemy wykonać to filtrowanie rejestru zgodnie z wybranymi w panelu bocznym warunkami

(np. adresy przy ulicy 11 Listopada w mieście Mińska Mazowiecki). Poniżej rejestru znajduje się okno funkcji

i szczegółów. Na starcie będzie tam widoczny jedynie przycisk „Dodaj punkt”. Jeśli wybierzemy poprzez

kliknięcie dowolny punkt adresowy z rejestru, pojawią się w tym miejscu dodatkowe przyciski.

Przełączenie na widok Mapa pozwoli zobaczyć zaznaczony punkt adresowy na tle mapy ewidencyjnej,

w otoczeniu innych punktów. W trybie przeglądania adresów i ulic zawsze możliwe jest przełączenie się

pomiędzy widokiem tabelarycznym i widokiem mapy.

3.1. Dodaj punkt

Dodawanie nowego punktu adresowego realizowane jest po kliknięciu na przycisk Dodaj punkt.

Aplikacja przełącza widok na mapę. W widoku mapy użytkownik określa lokalizację nowego adresu. Może to

zrobić orientacyjne, poprzez przybliżenie wybranego obszaru mapy. Jeśli we wniosku o nadanie adresu podane

są obręb ewidencyjny i numer działki, można wyszukać lokalizację na podstawie tych informacji. W tym celu

z panelu nad mapą wybieramy zadany numer obrębu i wpisujemy numer działki. Jeśli taka działka istnieje na

mapie, system sam zlokalizuje widok nad zadanym terenem.
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1. Lewym klawiszem wskazujemy lokalizację nowego adresu.

2. Jeśli wybrana lokalizacja nie jest satysfakcjonująca, możemy

wskazać kursorem środek tabliczki z adresem

i przytrzymując lewy klawisz przemieścić punkt adresowy

w wybrane miejsce.

3. Aby dokonać obrotu adresu (zgodnie z przyjętą regułą adresy

są zawsze obrócone podstawą do osi ulicy, od której są

nadawane) należy wskazać kursorem koniec linii

wyznaczającej obrót i przytrzymując lewy klawisz myszy

obrócić tabliczkę punktu adresowego o zadany kąt.

4. Po poprawnym wskazaniu lokalizacji użytkownik wypełnia zestaw atrybutów opisowych dla nowego

adresu (numer obrębu i numer działki uzupełnią się w oparciu o analizę geometryczną):
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a) Miejscowość: wybierana jest miejscowość, w której znajduje się punkt adresowy,

b) Ulica: wskazuje ulicę, od której nadany zostanie adres,

c) Numer: podaje numer adresowy nowego punktu,

d) Kod pocztowy: wpisywany jest kod pocztowy,

e) Arkusz mapy: pozwala na wpisanie numeru arkusza, jeśli ewidencja gruntów prowadzona jest z

podziałem na arkusze

f) Dodatkowe działki: jeśli nieruchomość oznaczana adresem składa się z wielu działek, można taką

informację dopisać,

g) Status: w bazie funkcjonują 3 statusy: z dokumentem (adres, który jako podstawę wprowadzenia do

bazy ma stosowny numer dokumentu), funkcjonujący (adres, który nie posiada dokumentacji

potwierdzającej nadanie, ale funkcjonuje w rzeczywistości, np. samoistnie nadany przez właściciela

nieruchomości 30 lat temu), planowany (adres planowany, status służy głównie do pomocy w

rozplanowaniu adresów np. na niezabudowanych osiedlach, podzielonych nieruchomościach itp., nie

jest widoczny dla obywateli w serwisach zewnętrznych),

h) Przedmiot oznaczenia: w zależności od sytuacji można wskazać nieruchomość niezabudowaną,

budynek oraz nieruchomość zabudowaną z budynkiem,

i) Usytuowanie i element budynku: pozwala okreslić rodzaj budynku (nadziemny, podziemny) oraz

położenie punktu adresowego na budynku (środek ściany, środek ciężkości, środek wejścia)

j) Właściciel oraz adres właściciela: pozwala na wpisanie danych właściciela

k) Data złożenia wniosku: data kiedy złozono wniosek o nadanie adresu

l) Wzorzec dokumentu: wybór wzorca, z którego generowany bedzie dokument (np. zawiadomienie o

nadaniu numeru porządkowego)

m) Sygnatura dokumentu: numer zawiadomienia o nadaniu adresu, które zostanie wygenerowane na

zakończenie procesu wprowadzania nowego adresu.

n) Data wydania: data wydania dokumentu

o) Żródło danych: pozwala przypisać adres do jednego z zasobów (podstawowy, uzupełniający)

p) Uwagi: można wpisać dowolną informację nieuwzględnioną w wymienionych atrybutach,

q) Inne: traktuj punkt jako lokal, przybliżona geometria, punkt oznaczony

W razie potrzeby jest możliwość utworzenia dodatkowych pól.

5. Po kliknięciu przycisku Twórz uruchomiony zostanie wewnętrzny edytor tekstowy z wybranym wzorem

zawiadomienia, który automatycznie uzupełni wzór zawiadomienia o informacje podane podczas

wprowadzania punktu. Przycisk Zapisz wersję roboczą pozwala na zapisanie dokumentu w celu

jego późniejszej edycji (np. uzupełnienia o brakujące informacje). Zatwierdź dokument zapisuje

ostateczną wersję dokumentu do bazy i przypisuje plik pdf do punktu. Po jego kliknięciu dodatkowo

istnieje mozliwość wysłania zawiadomienia o nadanym adresie do wybranej instytucji (np. GUS,
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PODGiK).  Przycisk Podgląd generuje plik pdf  (bez zapisywania), w którym możemy sprawdzić

wygląd wystawianego zawiadomienia przed jego zatwierdzeniem . Przykładowy formularz edycji

zawiadomienia znajduje się poniżej.

3.2. Szczegóły

Wybranie opcji Szczegóły przy aktywnym wybranym punkcie adresowym spowoduje wyświetlenie

wszystkich informacji dla danego punktu adresowego. Po lewej stronie, tak jak przy dodawaniu nowego

punktu, znajduje się panel z danymi podanymi przez użytkownika wraz z informacją o nazwie użytkownika

i czasie utworzenia. Dodatkowo znajduje się tam również lista załączonych dokumentów i innych plików

(np. skanów, zdjęć itp.) do danego punktu oraz historia zmian danego adresu. Historia zmian prowadzona jest

dla wszystkich zdarzeń i operacji na punkcie adresowym, takich jak zmiana położenia, edycja atrybutów,

zmiany urzędowe. Za każdym razem zapisywane są informacje o nazwie użytkownika, dacie zmiany i zakresie
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zmian. Jeśli punkt adresowy podlegał pewnym zmianom, na liście historii znajdą się wszystkie etapy tych

zmian, pomiędzy którymi można się przełączyć klikając na nich lewym klawiszem myszy. Poniżej znajduje się

przykładowy widok szczegółów dla wybranego adresu.

Nad panelem Szczegóły punktu adresowego znajdują się jeszcze dwie opcje: Powrót do rejestru

punktów oraz Wydruk z mapy, która służy do wygenerowania fragmentu mapy w formacie .pdf

obejmującego zaznaczony punkt adresowy oraz sąsiednie ulice i punkty adresowe.

Panel nad mapą zawiera funkcje pozwalające wyszukać adres lub działkę bezpośrednio z widoku

szczegółów bez potrzeby powracania do widoku rejestru. Pod mapą znajdują się przyciski wywołujące funkcje

związane z danym punktem adresowym. WIDOK | TWORZENIE | EDYCJA | ZMIANY pozwalają

przełączyć się pomiędzy widokiem odpowiednim dla funkcjonalności opisanych w rozdziałach 3.1 – 3.3.

Funkcjonalność ZMIANY opisana jest w rozdziale 3.5. Pod panelem zmiany trybów znajduje się przycisk

Dodanie dokumentu pozwalający na załączenie dokumentu/pliku (w formacie np. .jpg, .doc., .pdf) do

wybranego punktu oraz Generowanie dokumentu dający możliwość ponownego wygenerowania

zaświadczenia/zawiadomienia (analogicznie jak przy dodawaniu adresu) oraz przycisk Usunięcie punktu.
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3.3. Edytuj punkt

Po wybraniu opcji edycji użytkownik ma możliwość zmiany lokalizacji adresu na mapie (tak jak przy

tworzeniu punktu) i zmiany/uzupełnienia atrybutów opisowych w trybie roboczym. W historii dodana zostanie

nowa pozycja z opisem „edycja”. Nie ma możliwości wygenerowania dokumentu przy edycji.

3.4. Usuń punkt

Wybranie funkcji Usuń punkt spowoduje usunięcie punktu z rejestru adresów. Dzięki prowadzeniu

historii, punkt nie jest fizycznie usuwany, a jedynie przenoszony do archiwum punktów usuniętych. W razie

potrzeby zawsze możliwe jest przywrócenie usuniętego punktu lub dowolnej zmiany adresu w trybie

administracyjnym. Ze względów bezpieczeństwa jedynie użytkownik z uprawnieniami administracyjnymi ma

możliwość przywracania stanu punktu / usuniętego punktu na dany moment.

3.5. Zmiany

Oddzielną funkcjonalnością są Zmiany o charakterze oficjalnym. Różnią się od edycji w trybie

roboczym dwoma istotnymi cechami:

1. Zmiana w tym trybie opisana jest w historii jak jeden z rodzajów zmian,

2. Istnieje możliwość generowania dokumentów (np. zaświadczenia o zmianie adresu ze względu na zmianę

nazwy ulicy) tak, jak przy tworzeniu nowego adresu. W chwili obecnej funkcjonują: zmiana punktu

planowanego na istniejący i zmiana adresu w związku ze zmianą nazwy ulicy.
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W historii dodana zostanie kolejna pozycja opisana jako „zmiana”, a zmienione atrybuty zostaną

oznaczone gwiazdką  jak na ilustracji powyżej.
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4. Rejestr ulic

Sekcja Ulice umożliwia pracę na prowadzonych w systemie ulicach wraz z ich przebiegiem. Rejestr ulic

prowadzony jest w analogiczny sposób jak rejestr adresów. W panelu bocznym możemy wykonać filtrowanie

ulic zgodnie z wybranymi warunkami. Poniżej rejestru znajduje się okno funkcji i szczegółów, a w nim

początkowo przycisk Dodaj ulicę. Po wybraniu ulicy pojawią się tam szczegóły ulicy i dodatkowe funkcje.

4.1. Dodaj ulicę

Dodawanie nowej ulicy odbywa się po kliknięciu przycisku

Dodaj ulicę. W widoku mapy określamy lokalizację, podobnie jak

przy dodawaniu punktu, poprzez wyszukanie obszaru na mapie lub

wpisanie działki z danego obrębu.

1. Lewym przyciskiem wstawiamy kolejne punkty poprzez

pojedyncze kliknięcie.

2. Aby zakończyć tworzenie linii należy wcisnąć spację.

3. Jeśli po wyjściu z trybu tworzenia (czyli naciśnięciu spacji) będziemy chcieli rysować dalej, kursorem

myszy należy najechać na punkt końcowy bądź początkowy linii (kropka oznaczająca punkt zwiększy się)

i kontynuować rysowanie od danego punktu.

4. Zmiana położenia punktu jest możliwa przy wyłączonym trybie tworzenia linii: w tym celu należy

najechać na dany punkt (kropka powiększy się) oraz przeciągnąć go w inną lokalizację.
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5. Aby usunąć dany punkt z linii, należy najechać na niego

(powiększona kropka) kursorem myszy w wyłączonym trybie

tworzenia linii oraz wcisnąć klawisz Delete.

6. Możliwe jest również wstawienie punktu pomiędzy istniejącymi

punktami: w tym celu najeżdżamy kursorem myszy na dany

odcinek aż punkty oznaczające początek i koniec odcinka

zwiększą się i pojedynczym kliknięciem wstawiamy punkt.

Następnie przeciągamy go w interesujące nas miejsce.

7. Można usunąć całą tworzoną właśnie linię wciskając „Y” na

klawiaturze. Wtedy, aby podobnie zacząć tworzyć nową linię należy wcisnąć przycisk Dodaj linię

znajdujący się obok przycisku Twórz.

8. Po poprawnym wskazaniu lokalizacji użytkownik wypełnia zestaw atrybutów opisowych dla nowej

ulicy:
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a) Miejscowość: wybierana jest miejscowość, w której znajduje się ulica,

b) Cecha: wybierany jest typ ulicy np. plac, aleja, ulica, rondo itp.,

c) Nazwa skrócona: wpisywana jest nazwa ulicy, wyświetlana później w menu rozwijalnym

wyszukiwania ulicy, na liście ulic itp.,

d) Pełna nazwa: pełna nazwa ulicy wyświetlana jest w zawiadomieniach,

e) Etykieta na mapie: nazwa, która zostanie wyświetlona na mapie,

f) Stara nazwa: poprzednia nazwa ulicy - pole opcjonalne,

g) Nazwa w ewid. ludności: nazwa wykorzystywana w ewidencji mieszkańców,

h) Identyfikator GUS: identyfikator ulicy nadawany przez GUS,

i) Nazwa GUS: nazwa wykorzystywana przez GUS,

j) Numer drogi: numer drogi - pole opcjonalne,

k) Kod pocztowy: kod pocztowy w rejonie ulicy - pole opcjonalne,

l) Szerokość: szerokość drogi - pole opcjonalne

m) Status: wskazuje, czy ulica jest istniejąca, planowana albo do sprawdzenia,

n) Kategoria: kategoria drogi,

o) Uchwała: wysuwana jest nazwa uchwały, będąca podstawą nadania nazwy ulicy,

p) Opis: dodatkowy opis ulicy,

q) Uwagi: może wpisać dowolną informację nieuwzględnioną w wymienionych atrybutach.

Pola opcjonalne mogą być niewidoczne w trakcie edycji danych ulicy.

4.2. Urzędowa zmiana nazwy ulicy

Jako funkcja specjalna dostępna po wejściu w szczegóły ulicy dostępna jest "Urzędowa zmiana nazwy

ulicy". Od zwykłej edycji różni się ona tym że jest to wyraźnie odnotowane w historii zmian a ponadto dotyczy

także punktów leżących przy tejże ulicy. Punkty te są oznaczane a użytkownik musi ręcznie zatwierdzić

zmianę ulicy przy której punkt jest położony lub pozostawić dotychczasową.

4.3. Inne opcje

Wybranie opcji Szczegóły przy aktywnej wybranej ulicy spowoduje wyświetlenie w panelu po lewej

stronie wszystkich informacji dla danej ulicy, zarówno tych wprowadzonych przez użytkownika, jak

i informacji o samym wprowadzeniu, historia zmian oraz lista załączonych dokumentów i innych plików jak

również pozwoli zobaczyć zaznaczoną ulicę na tle mapy ewidencyjnej z widocznymi ulicami i punktami

adresowymi (analogicznie jak dla punktu adresowego). Panel nad mapą zawiera funkcje pozwalające

wyszukać ulicę lub działkę bezpośrednio z widoku szczegółów bez potrzeby powracania do widoku rejestru.

Pod mapą znajdują się przyciski wywołujące odpowiednie funkcje, analogicznie jak przy punktach
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adresowych. WIDOK pokazuje szczegółowe informacje o danej ulicy. TWORZENIE umożliwia wstawienie

nowej ulicy. EDYCJA pozwala na zmianę geometrii ulicy na mapie oraz zmianę/uzupełnienie atrybutów

opisowych w trybie roboczym. Funkcja ZMIANY służy do zmiany ulicy projektowanej na istniejącą. Pod

panelem zmiany trybów znajdują się opcje pozwalające na załączenie dokumentów/plików do wybranej ulicy

oraz Usunięcie ulicy.

Nad panelem Szczegóły ulicy znajdują się jeszcze dwie opcje: Powrót do listy ulic oraz Wydruk

z mapy, która służy do wygenerowania fragmentu mapy w formacie pdf obejmującego zaznaczoną ulicę

z przypisanymi do niej punktami adresowymi.
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5. Dodatki

5.1 Funkcje systemu iMPA specyficzne dla lokalizacja WARSZAWA

5.1.1 Wybór punktów adresowych w oknie szczegółów

Zamiast tradycyjnych, rozwijanych list mamy tu do czynienia z listą dynamiczną, która podpowiada
listę ulic a następnie punktów w zależności od wpisanej przez użytkownika frazy.

Nawigacja i wybór konkretnych pozycji może się odbywać za pomocą myszki lub kursorów (góra –
dół). W przypadku posługiwania się klawiaturą, zatwierdzanie wyboru konkretnej pozycji odbywa się
za pomocą klawisza Enter.

5.1.2 Wykaz niespójności i wykaz zmian ulic
Dostęp do wykazów jest możliwy w zakładce „Ulice” za pomocą linków umieszczonych pod panelem
filtrów:

 Wykaz niespójności – zawiera listę pozycji (ulic), które z jakiegoś powodu wymagają interwencji
użytkownika:

- Ulice i place do usunięcia, posiadające przypisane punktu – w wyniku porównania słownika ulic
iMPA z rejestrem ulic systemu ENOM może się okazać, że pewne pozycje z iMAP nie istnieją już w
systemie ENOM. Takie ulice należy usunąć ze słownika ulic iMPA. Należy też zrobić coś z
punktami położonymi przy usuwanej ulicy.
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- Brak dzielnic – wykaz prezentuje ulice bez wybranej dzielnicy.

- Ulice nieposiadające wybranej cechy

 Wykaz zmian – zawiera listę ulic, których pełne nazwy różnią się od nazw odpowiadających ulic
w systemie ENOM. Z poziomu wykazu można też wprowadzić odpowiednie zmiany w danych
iMPA tak by rejestry (iMPA – ENOM) były zgodne. Zmiany mogą się odbyć z zapisaniem w
historii jako „edycja” (opcja „korekta”) lub „zmiana” (opcja „zmiana”)

5.1.3 Przypisywanie dzielnic do ulicy
W oknie edycji ulicy, użytkownik ma możliwość określenia, przez jakie dzielnice ona przechodzi.


