
Aktualności Zarejestruj się Dodaj firmę Baza firm Baza adresów Kalendarium Kontakt

Menu główne

Start
Aktualności
Rozmowa z...
Konferencje i targi
Szkolenia
Dotacje i programy UE
Nieruchomości
Nowe technologie
Konkursy dla firm
Galeria zdjęć
Pytania i odpowiedzi

Baza firm

Dodaj Twoją firmę 
Szukaj 

Logowanie

Login 
 

Hasło 
 

 Zapamiętać? 
Zaloguj

Nie pamiętam hasła
Konto? Zarejestruj się!

Start  Nowe technologie  Mapy geodezyjne w internecie Kalendarium

Grudnia 2008

Po Wt Śr Cz Pi So Ni

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Mapy geodezyjne w internecie

29.09.2008.

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
uruchomił nowe oprogramowanie iGeoMap. Umożliwia ono publikację w
internecie danych zgromadzonych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym mapy zasadniczej, ewidencji
gruntów oraz ortofotomapy.

To dzięki intensywnej informatyzacji dokumentów znajdujących się w
Państwowym Zasobie Geodezyjnym możliwe było udostępnienie tej

usługi ludności, jednostkom samorządu terytorialnego, instytucjom i wszystkim
zainteresowanym osobom. 
Obecnie powiat poznański posiada w całości pokrycie numeryczną mapą ewidencyjną, a
wszystkie dziesięć miast powiatu posiada wykonaną mapę zasadniczą uwzględniającą
uzbrojeniem terenu. Także znaczna część obszarów wiejskich jest pokryta taką mapą. 
Aby korzystać oprogramowania iGeoMap potrzebna jest jedynie przeglądarka
internetowa 
z obsługą języka JAVA. Jego zaletami są m.in.:

• prostota w obsłudze (brak konieczności przeszkolenia),
• prosty proces publikacji danych realizowany poprzez oprogramowanie, 
co umożliwia bieżącą aktualizację danych,
• możliwość pobierania do serwisu www danych z innych instytucji np. Urzędów Miast i
Gmin (numeracji porządkowej, danych z planu zagospodarowania przestrzennego itp.),
• możliwość udostępniania różnych warstw informacji dla określonych użytkowników
poprzez nadawanie kodów dostępów.

Dzięki uruchomionej aplikacji Gminy będą mogły tworzyć dodatkowe dowolne nakładki
tematyczne lub wykorzystać ją do budowy Systemu Informacji o Terenie. Ograniczony
dostęp do tych map będą mieli także mieszkańcy naszego powiatu.
Koszt zakupionego przez Starostwo oprogramowania to 37.800 złotych, natomiast koszt
nadzoru autorskiego wynosi 14.640 złotych rocznie.

Mapy można obejrzeć pod adresem: http://podgik.poznan.pl

Konferencja prasowa z prezentacją systemu w Starostwie Powiatowym
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