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2000 zgłoszeń w serwisie iGeoMap

Liczba prac zgłoszonych internetowo z wykorzystaniem serwisu iGeoMap
przekroczyła 2000 i w ciągu ostatnich dwóch miesięcy uległa podwojeniu.

Jest to efektem włączenia do serwisu dwóch nowych ośrodków
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, wzrostu liczby firm
zgłaszających prace, wprowadzenia dodatkowych funkcji w serwisie oraz
poszerzenia zakresu wydawanych danych.
Obecnie w całym serwisie zarejestrowano ponad 200 firm, a dominującą
rolę (prawie 800 prac) w wykorzystaniu tej formy zgłoszeń ma PODGiK w
Mińsku Mazowieckim. Dynamikę wzrostu zgłaszanych tą drogą prac (od
chwili uruchomienia funkcji w serwisie do 15 maja 2008 r.) przedstawiono
na schemacie poniżej:

Więcej o internetowym zgłaszaniu prac geodezyjnych w
czerwcowym numerze GEODETY.

Waldemar Izdebski

powrót

Zobacz też:

Nowe serwisy WMS w PODGiK-ach
1000 elektronicznych zgłoszeń robót geodezyjnych w iGeoMap

KOMENTARZE skomentuj

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.

RobG | 2008-05-16 13:15:27 |

Pytanie. | A jak prawnie umocowany jest administrator systemu, który zgodnie z
zapisem w umowie otrzymuje jeden jej egzemplarz? Przepisy nie przewidują
nazwijmy to pośrednika przy zgłaszaniu robót geodezyjnych. Pozdrawiam.

Verbatim | 2008-05-16 12:10:07 |

2000 zgłoszeń w serwisie iGeoMap | Nie przejmować się tymi co patrzą na
palec, zamiast na Księżyc. Pomysł świetny! Nie jesteście pierwsi, choćby podgik
Oleśnica. Tak trzymać!!!
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DB01 | 2008-05-15 23:57:21 |

Panie Doktorze, | Proszę się nie przejmować zawiścią...Głupoty i głupstwa proszę
zostawić wybitnym specjalistom w tej dziedzinie: głupcom... Obserwuję od jakiegoś
czasu rozwój tej możliwości korzystania z pzgk i cieszę się, że to wreszcie odnosi
sukces. Ja też wolę oszczędzać swój czas i nie jeździć po urzędach... Pozdrawiam

Tomek | 2008-05-15 23:56:04 |

:) | Tak czy siak - serwis działa :) Pozdrawiam.

Waldemar Izdebski | 2008-05-15 23:24:43 |

W kwestii stylu Kolego niko | Proponuję stonować swoje wypowiedzi, gdyby była
to bezczelna reklama jak twierdzisz Szanowny Kolego, to pewnie redakcja
GeoForum by tego nie opublikowała bez opłaty. A zapewniam Cię, że nie płaciłem.

Waldemar Izdebski | 2008-05-15 23:17:51 |

Sznowny niko | Jak popatrzysz dobrze pod informacją to zobaczysz kolego, że
się podpisałem i nie muszę używać nicku geodeta. Nie mam się czego wstydzić.
Byłem pomysłodawcą serwisu, przy pomocy ambitnych młodych kolegów
opracowałem i zamierzamy go dalej rozwijać. Nie musisz kolego z niego korzystać,
bo albo Ci jest zbędny albo wolisz tradycyjne wizyty w PODGiK. Jesli natomiast
zechcesz korzystać - proszę bardzo serwis jest dla wszystkich, dla Ciebie również
mimo wyrażanej niechęci.

niko | 2008-05-15 22:53:00 |

a nick geodeta chyba używają własciciele tego | programiku żeby się ZA
REKLAMOWAĆ w żałosny sposób

niko | 2008-05-15 22:50:45 |

to jakaś propaganda i bezczelna reklama | kogo to interesuje...

geodeta | 2008-05-15 20:15:06 |

| Już większość prac zgłaszanych w PODGiK w Mińsku Maz. to zgłoszenia
internetowe. Geodeci nie przychodzą do Ośrodka po mapy porównania, pliki
wsadowe czy wypisy z rejestru gruntów. Oby tak dalej

tez geodeta | 2008-05-15 19:22:03 |

hi hi hi | Warszawa ?Jedna wielka zjazdowa wioska. Kompetencje ,wiedza
geodezyjna, zarzadzanie to poziom pożal sie. Tu trzeba być i odczuwać to

1 2

  
 

[o nas] [reklama] [prenumerata] [kontakt]  

All rights reserved Copyright © 2005-2008 Geodeta Sp. z o.o. Autorzy: Hypermedia.pl

Nowości z dziedziny geodezji, GPS, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii http://www.geoforum.pl/pages/print.php?page=news&id=3700&archieve=1

2 z 2 2008-12-19 09:39


