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Szukanie atrakcyjnych działek pod
Poznaniem będzie łatwiejsze.
Starostwo Powiatowe uruchomiło
w internecie dokładną mapę

geodezyjną wszystkich gmin powiatu. Można z niej korzystać za
darmo. Wystarczy dobre połączenie z internetem.

iGeoMap to oprogramowanie, z którego korzysta poznańskie starostwo
powiatowe. Dzięki temu wszyscy mogą mieć swobodny i bezpłatny
dostęp do danych zgromadzonych w Powiatowym Zasobie
Geodezyjnym. Aby z niego korzystać potrzebna jest tylko przeglądarka
internetowa z obsługą języka Jawa. Takie rozwiązanie to dzisiaj
konieczność -mówią urzędnicy. IGeoMap funkcjonuje już w 10
powiatach.

System iGeoMap jest narzędziem dla wszystkich instytucji i firm, które
chcą posiadane dane udostępnić w sieci lokalnej lub w internecie. Do
grupy potencjalnych użytkowników systemu należą głównie Ośrodki
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ale też mieszkańcy
powiatu. Dlatego nowy system oznacza mniej zachodu zarówno dla
klientów jak i pracowników urzędu.

Główne zalety systemu, według specjalistów to: prostota w obsłudze,
aktualizowanie danych na bieżąco oraz możliwość pobierania do serwisu
www danych z innych instytucji np. Urzędów Miast.

Co ciekawe z prawie identycznego programu, również opartego na
systemie igeo, już od dawna korzysta poznański magistrat. SIP daje
możliwość wizualizacji wybranych obszarów i między innymi zawiera
dokładną mapę hałasu. Powstała również wersja planu miasta
przygotowana specjalnie dla potrzeb portalu miejskiego: www.poznan.pl.
Niebawem na tym planie miasta zostanie uruchomiona warstwa
zawierająca schemat linii tramwajowych i autobusowych zintegrowana z
rozkładami jazdy.

Koszt oprogramowania to 40 tyś złotych oraz 15 tyś zł za coroczne
aktualizacje. Środki pochodzą z funduszu geodezyjnego. Wszystkie dane
geodezyjne dostępne są na stronie internetowej: www.igeomap.pl.

• Widzisz błąd na stronie? Wyślij informację do redakcji.
• Zapisz się do naszego newslettera - najświeższe wiadomości
codziennie na Twój e-mail
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Dodanie komentarza jest jednoznaczne z akceptacją
Regulaminu Forum

Nowa metoda walki z
nowotworem
Po raz pierwszy w Polsce i
Europie Środkowej w

Wielkopolskim Centrum Onkologii wykonano
zabieg wszczepienia implantu z izotopem.
Dzięki temu osoby po zabiegu nie będą
musiały być poddawane naświetlaniom.

• Megawidowisko
• Wigilia Artystyczna
• Borat gwiazdą sylwestra miejskiego w
Poznaniu?
• Rafał Wiatr nowym prezesem HCP
• Port rzeczny na Warcie

• Jako pierwsi podpisaliśmy umowę! (godz.
10:02)
~Janek: ..jakoś postawił 2.trybynę i się
trzyma....
• Nie będzie mieszkań za złotówkę! (godz.
09:58)
~fred: bravo artur: "1. Dlaczego Spółdzie...
• Zmiany organizacji ruchu na ul.
Noskowskiego (godz. 09:43)
~ml: idiotyczny pomysł,na ul.Solnej jeszcze
w...
• Port rzeczny na Warcie (godz. 09:32)
~poznaniak: hallo poznanianin o jakich
kamienicach m...
• Opóźnienia w wykupie mieszkań "za
złotówkę" (godz. 08:59)
~: ...

• Nowe kościoły (148)
• "Nie" dla pieniędzy dla Wielkopolski (106)
• Pożar w VIII LO (101)
• Prezydent Ryszard Grobelny zostanie na
stanowisku (85)
• Nie tak miało być! (68)

Bilety
Ogłoszenia drobne
Pozycjonowanie stron
Rezerwacja hoteli
Sklep komputerowy
Wywoływanie zdjęć
Zakupy spożywcze
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