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| 2008-12-10 | Z kraju
Spotkanie szkoleniowe w Bornem Sulinowie
W Bornem Sulinowie odbyło się szkolenie (4-5 grudnia) zorganizowane
przez Związek Celowy Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego pod
hasłem „Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny – nowoczesne
formy udostępniania”.
Pierwszą część szkolenia pod hasłem „Kontrola operatów geodezyjnych
powstałych w oparciu o ASG-EUPOS przyjmowanych do państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego” poprowadził prezes firmy
Geotronics Polska Sp. z o.o. Robert Dudek. Po wprowadzeniu
teoretycznym zaprezentowano praktyczne wykorzystanie odbiorników GPS
firmy Trimble. W drugiej części spotkania, poświęconej wykorzystaniu
internetu w automatyzacji pracy PODGiK, prezes firmy Geo-System Sp. z
o.o. dr Waldemar Izdebski omówił tematykę związaną z publikacją danych
PODGiK w internecie i zgłaszaniem prac, automatyzacją przetwarzania
tych prac oraz możliwościami wykorzystania serwisów WMS w działalności
PODGiK.
Wśród zaproszonych gości byli m.in. naczelnik Wydziału Geodezji i
Systemów Odniesień Przestrzennych GUGiK Wiesław Graszka oraz starosta
powiatu szczecineckiego Krzysztof Lis wraz z wicestarostą Markiem
Kotschym.
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Zobacz też:
Spotkanie informacyjne w powiecie warszawskim zachodnim na temat
serwisu internetowego iGeoMap
Ortofotomapa z Geoportalu w GeoMapie
iGeoMap w powiecie poznańskim
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Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają
stanowiska redakcji GeoForum. Zabrania się zamieszczania linków, reklam oraz tekstów
wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i
innych, które mogą być sprzeczne z prawem.

malkontent | 2008-12-11 06:27:00 |
| A może od razu iść dwa kroki dalej i zrezygnować z radnych, z ostawić same
rodziny:)

rybok | 2008-12-10 21:09:29 |
Idziemy dalej? Temat konferencji: | Kreatywne podejscie do zawartości
samorządowego katastru nowym wyzwaniem dla radnych i ich rodzin

pesymistoptymista | 2008-12-10 20:50:37 |
A temat na jeszcze nastęnym ... | Aspekty prawnoorganizacyjne prywatyzacji
zasobu wśród radnych i ich rodzin...

georg | 2008-12-10 20:02:52 |
Następne spotkanie | Następne spotkanie Związku Celowego odbedzie sie pod
hasłem: Zlikwidowalismy Fundusz i co dalej?
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