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Remonty warszawskich ulic w serwisie internetowym e-Inwestycje

Zanim wyjdziemy z domu i utkniemy w gigantycznym korku, moŜemy
zapoznać się z utrudnieniami na stołecznych drogach poprzez serwis
internetowy miasta e-Inwestycje. Usługa została oficjalnie uruchomiona
8 maja br.

Portal powstał we współpracy Urzędu m.st. Warszawy z firmą Geo-system.
Głównym zadaniem serwisu jest wspomaganie procesu koordynacji
inwestycji i remontów róŜnych inwestorów. Dzięki temu moŜe być
wykorzystywany do monitoringu procesu inwestycyjnego i jako źródło
informacji o sytuacji w mieście. Serwis został podzielony na dwie części:
dostępną po zalogowaniu dla firm i instytucji współpracujących w zakresie
koordynacji oraz ogólnodostępną, z której mogą korzystać wszyscy bez
konieczności rejestracji.

Serwis jest bardzo przystępny, zrealizowany na silniku Google’a. MoŜna z
niego korzystać dwojako: poprzez stronę internetową przy uŜyciu Google
Maps lub poprzez program Google Earth. Na portalu e-Inwestycje po
kliknięciu komunikatu dotyczącego określonego remontu pojawi się on na
mapie poniŜej wraz z dokładnym opisem podjętych tam działań, nazwą
wykonawcy, terminem rozpoczęcia i zakończenia prac. MoŜemy takŜe
„dopytać się serwisu”, czy w określonym promieniu (np. 300 m) nie ma
innych remontów. Serwis automatycznie wyświetli komunikaty dotyczące
tych utrudnień w ruchu z podlinkowaną do kaŜdego z nich mapą i
informacją opisową. Na głównej stronie moŜemy takŜe znaleźć odnośniki
do serwisów Zintegrowanego Zarządzania Ruchem i Infokorki, gdzie
zapoznamy się z aktualną sytuacją w mieście. Bardzo dobrym
rozwiązaniem jest umieszczenie pod konkretnymi komunikatami o
utrudnieniach dokładnych schematów nowej organizacji ruchu, planów
proponowanych objazdów itp. Pozwala to na lepsze wyobraŜenie sobie, jak
naprawdę wygląda sytuacja na ulicy. Minusem serwisu jest niemoŜność
wyświetlenia remontów chronologicznie lub w określonym interwale czasu,
natomiast funkcja suwaka czasu działa poprzez Google Earth.
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Nowy społecznościowy serwis lokalizacyjny
PPWK: oddzielnie plany i atlasy, oddzielnie cyfrowa kartografia



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.

warszawiak | 2009-05-11 21:05:35 |

aktualność?? | te dane są chyba jakieś nieaktualne... frezowanie w ul. przy agorze
ma trwać od kwietnia do października??? przecieŜ nic się nie dzieje... Warszawa
uruchamiając taki serwis powinna zadbać przede wszystkim o poprawność danych
zgromadzonych w nim!

Ciekawski | 2009-05-11 20:50:43 |

ciekawe | ile osób korzysta z tego serwisu tak na co dzień, moŜna gdzieś
zoabczyc ajkies statystyki ?

marzyciel | 2009-05-11 18:35:14 |

no tak | O ile się orientuję to serwis działa dłuŜej niŜ od piątku. Przynajmniej z pół
roku temu widziałem gdzieś na Gaziecie.pl wzmiankę o tym. Dziwne, Ŝe dopiero
teraz Warszawa go pokazuje, przecieŜ nie ma się czego wstydzić. śeby tak nam w
Poznaniu takie coś Urząd zrobił, a by było...
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