| 2009-10-01 | Z kraju
iGeoMap wchodzi do Chełma
Dzisiaj (1 października) w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Chełmie uruchomiono usługę internetowego zgłaszania
prac geodezyjnych bazującą na serwisie iGeoMap. Jest to dziewiąty
ośrodek dokumentacji w kraju stosujący technologię iGeoMap/ePODGiK do
obsługi prac geodezyjnych.
Liczba robót zgłoszonych do tej pory z wykorzystaniem tego serwisu
przekroczyła we wszystkich ośrodkach 26 tys. (w tym roku było ich juŜ 17
tys.). W Szczecinku (woj. zachodniopomorskie) prace zgłoszone za
pomocą serwisu stanowią aŜ 91% wszystkich. Znaczący udział tej formy
obsługi klienta odnotowano równieŜ w Mińsku Mazowieckim i Wołominie
(woj. mazowieckie).
Na wykresach poniŜej: zestawienie miesięczne uŜytkowników serwisu w
2009 roku i liczba prac zgłaszanych drogą tradycyjną i elektroniczną w
poszczególnych ośrodkach.

Waldemar Izdebski, Geo-System
powrót

Zobacz teŜ:
20 tys. zgłoszeń w serwisie iGeoMap
iGeoMap w powiatowym ośrodku w Poznaniu
10 tys. zgłoszeń w serwisie 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.

Don Pedro | 2009-10-03 19:41:32 |
w warszawie | w warszawie juŜ od prawie roku realizowany jest przetarg na
realizację systemu, który umoŜliwi internetowe zgłaszanie prac. moŜe pracownicy
biura geodezji pochwalili się czy wybrali juŜ jego wykonawcę...

gisowski | 2009-10-03 15:41:36 |
zgłaszanie w Warszawe na wyciągnięcie ręki | aleŜ Don pedro - nic prostszego:
po prostu stawiasz automatyczne stanowiska kreślarskie, które wkreślają roboty
24h (to w sumie tylko 3 etaty) :) Z tego co pamiętam Warszawa powiększała jakiś
czas temu ilość tych stanowisk. Zapewne szykują się do wielkiego kroku w przód.
oby nie stali nad przepaścią;) ... a no i mieli przetarg na gołębie pocztowe ogłosić:)

Don Pedro | 2009-10-03 14:50:24 |
do ciekawego | internetowe zgłaszane prac jest bardzo trudne do wprowadzenia
jeśli zasób jest na papierze.

ciekawy | 2009-10-03 08:21:04 |
System | Czy to jest takie trudne Ŝeby mieć internetowo zgłaszane prace w
ośrodku? Od 5 lat pracuje w Warszawie i jakoś nie mogę się doczekać:> Tak głośno
o e-innowacyjności, e-administracji i e-usługach a stolica 40 mln kraju jakoś nie
moŜe pójść na przód. SMUTNE

Zaloga G | 2009-10-02 23:29:17 |
Czemu | jedna z najbardziej innowacyjnych firm w Polsce (Geo-System) ma stronę
www z lat 80-tych? Poza tym to gratulacje za iGeoMap i gratulacje dla miasta
Chełm za ruch w właściwym kierunku.

linkowy | 2009-10-01 15:57:32 |
link do strony ośrodka | http://mchelm.podgik.pl

nocny geodeta | 2009-10-01 11:58:33 |
zasłuŜone | Gratulacje!!! oby tak dalej, jeszcze jakby moŜna było robotę oddać
przez net... się rozmarzyłem :)
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