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| 2008-03-12 | Z kraju
1000 elektronicznych zgłoszeń robót geodezyjnych w iGeoMap
W Powiatowych Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Ożarowie, Mińsku Mazowieckim i Wołominie zgłoszono od początku roku
już ponad 1000 prac z wykorzystaniem internetowego serwisu iGeoMap.
Od 1 lutego prace zgłoszone drogą internetową, zgodnie z wcześniejszą
zapowiedzią, są przetwarzane 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
Oznacza to praktycznie, że w kilka minut po zgłoszeniu pracy w serwisie
iGeoMap utworzony zakres jest odbierany przez system GEO-MAP
pracujący w PODGiK. Po zgłoszeniu pracy wykonawcy otrzymują
standardowo dokumenty w formacie PDF: zgłoszenie pracy, wykaz
materiałów do wykorzystania, mapę porównania z terenem oraz dane
wsadowe do systemu GEO-MAP. W najbliższym czasie planowane jest
automatyczne wydawanie wypisów z ewidencji gruntów i budynków dla
działek objętych zakresem danej pracy. Dostęp do wszystkich
dokumentów jest realizowany z poziomu serwisu ePODGiK.

Waldemar Izdebski
powrót

Zobacz też:
Serwis dla ODGiK-ów
Wektor i raster dla Pragi Północ

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.

trochę zorientowany | 2008-03-14 00:38:25 |
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i tak i nie | Tak - to ten sam Wołomin, w którym ponoć robią same głupoty, ten
sam Ożarów w którym obrzydliwe rzeczy wyczynia owarzysz odporny na
grawitację, z pewnością to nie ten sam Tomek z Tej Warszawy, a zorientowani są
jeszcze mniej zorientowani niż trochę, jeśli takie rzeczy opowiadają z pewnością
nie temu Tomkowi :)

pruszek | 2008-03-13 07:41:10 |
a kiedy | w Pruszkowie będzie taka możliwość??

geodeta | 2008-03-12 23:53:42 |
Chyba jednak można | Wreszcie ktoś zrobił coś dla ułatwienia pracy geodetów.
Ciekawe w jaki sposób geodeci mogą skorzystać z geoportalu, któ ry pewnie
kosztował 1000 razy więcej.

Zych | 2008-03-12 23:07:21 |
oo | Czyżby tomek to Ten Tomek z Tej Warszawy?:) a się porobiło

tomek | 2008-03-12 22:10:08 |
| Zorientowani w temacie mówią że geodezja w Warszawie też przechodzi na ten
system

Raptus | 2008-03-12 18:59:45 |
Czy to chodzi o ten Wołomin, o którym było głośno? | A już skończyli z
e-głupotami w postaci własnych cen na pseudouslugi?

haker | 2008-03-12 15:19:59 |
do macka | Mozesz podac haslo. Tez sie chetnie zaloguje.

RUUM | 2008-03-12 13:55:05 |
Dziwy | Dlaczego możliwe dla tak niewielu,jest niemożliwe(nawet niewyobrażalne)
dla tak wielu????

maciek | 2008-03-12 13:28:22 |
dziury w systemie | zabezpieczeń pozwalają się łatwo zalogować bez posiadania
praw dostepu :/
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