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iGeoMap w powiecie poznańskim

11 września br. starostwo powiatu poznańskiego uruchomiło serwis
internetowy do przeglądania danych dostępnych w miejscowym ośrodku
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Obecnie dostępne są w nim: ortofotomapa,
numeracja porządkowa i siatka ulic, działki
ewidencyjne, projektowane przewody uzbrojenia
podziemnego oraz lokalizacja punktów osnowy. Na
uroczystość otwarcia serwisu przybyli
przedstawiciele wszystkich miast i gmin powiatu
poznańskiego.

Urzędy miast i gmin mają być pierwszymi beneficjentami zakończonego
właśnie projektu. Serwis działa na bazie oprogramowania iGeoMap firmy
Geo-System Sp. z o.o. z Warszawy.

Waldemar Izdebski, Geo-System

powrót

Zobacz też:

5000 zgłoszonych prac w iGeoMap
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.

kolec | 2008-09-17 20:24:37 |

szkoda | że brak adresu do serwisu...

Janek | 2008-09-14 22:32:31 |

| Moze kolego BZYKU podasz przyklady rozwojowych powiatow

miejscowa pyra | 2008-09-14 22:22:39 |

dobrze | chyba to nasze geoinfo zaczyna mieć wreszcie konkurencję w powiecie.
na razie wygląda ok ale mało danych panowie, mało danych. A co ciekawe, miasto
już od dawna jedzie na tym igeo. korzystać ze wzorów, w końcu daleko do siebie
nie macie. Wszyscy tylko na tym skorzystają.

gedeta | 2008-09-14 21:24:29 |

a w Warszawie | mamy swoj serwis. online z pokoju do pokoju.open door

bzyk | 2008-09-14 20:44:13 |

| rozwojowy powiat. hehe.... nie ma co..... heheheheheheh

Nowości z dziedziny geodezji, GPS, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii http://www.geoforum.pl/pages/print.php?page=news&id=4263&archieve=1

1 z 2 2008-12-19 09:38



1

  
 

[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=4263&archieve=1

2 z 2 2008-12-19 09:38


