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iGeoMap w powiatowym ośrodku w Poznaniu

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Poznaniu uruchomił 25 lutego internetowe zgłaszanie prac geodezyjnych
bazujące na serwisie iGeoMap.

Baza w PODGiK, tak jak dotychczas, prowadzona jest w systemie GeoInfo,
natomiast do zgłoszeń internetowych wykorzystywany jest system
Geo-Map zasilany danymi z GeoInfo. Włączenie iGeoMap w ośrodku
poznańskim, charakteryzującym się jedną z największych w Polsce liczbą
prac geodezyjnych, przyczyni się zapewne do jeszcze bardziej
dynamicznego wzrostu liczby zgłaszanych tą drogą prac. Do tej pory za
pośrednictwem serwisu zgłoszono ponad 12000 robót geodezyjnych.
Serwis funkcjonuje w siedmiu powiatowych ODGiK-ach.

Waldemar Izdebski, Geo-System

powrót

Zobacz teŜ:

10 tys. zgłoszeń w serwisie iGeoMap

5000 zgłoszonych prac 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.

Marqs | 2009-03-04 21:16:19 |

Dobra sprawa dla geodety. | Obecnie jeśli technicznie nie będzie problemów to
zgłoszenie jest w ciągu 20 min. Szybko, zwaŜając Ŝe do tej pory było kilka dni aby
geodeta mógł z KERGiem ruszyć do pracy.

Prowincjusz | 2009-03-03 23:05:44 |

Wniosek | poniewaŜ kaŜdy temat poruszony na niniejszym forum tak czy inaczej
zaczyna dotyczyć Stolicy, proponuje aby redakcja utworzyła specjalny niekończący
się wątek poświęcony Warszawie i wątpliwym poczynaniom Waszego Wiekiego
Mistrza. My na prowincji chcemy robić swoje, a Warszawa niech się dalej puszy i
nadyma. Sądzą, Ŝe jak zrobią ortofoto raz na 4 lata to zamkną wszystkim usta.

ekoloŜka | 2009-03-03 20:06:09 |

do informator | CB to wersja 2.0 systemu. W planach na lata kolejne jest uŜycie
gołębi pocztowych ze względu na naciski Unii Europejskiej związane z technologiami
środowisko-friendly



informator | 2009-03-03 15:10:19 |

czy | w dalszym rozwoju BGiK mają powiadamiać wykonawców prac geodezyjnych
poprzez CB radio? Jako dalsza ewaluacja systemu SMS

smith | 2009-03-03 06:24:22 |

wow | Ośrodek w Poznaniu ma nawet ISO 9001:2000. Szkoda, Ŝe inne ośrodki się
nie mogą tym poszczycić. pozdrawiam

Operator | 2009-03-02 23:47:53 |

Szkoda, | Ŝe tak od razu poszli na całość, trzeba było najpierw technologie
warszawską zastosować powiadamiania SMS-ami, a nie dawać geodetom wszystko
gotowe. Jeszcze się przyzwyczają i urzedy straca na znaczeniu.

geodeta | 2009-03-02 20:52:53 |

| najpierw mapa teraz zgłaszanie. nowoczesne dni dla naszego poznania nastaly .
ciekawe co następne?
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