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GIS W TWOJEJ FIRMIE
Oferujemy projektowanie i tworzenie Systemów Informacji Przestrzennej dostosowanych do potrzeb Klienta.
W ramach usług proponujemy:
•

•
•

Kompleksowe pozyskiwanie i przetwarzanie różnego typu danych przestrzennych, w tym danych branżowych,
zbiorów własnych Klienta, danych z pomiaru i wywiadu terenowego, zobrazowań fotogrametrycznych, chmury punktów ze
skaningu laserowego, rejestrów publicznych.
Tworzenie, na podstawie zebranych danych i informacji, dziedzinowych zbiorów baz danych, a także
specjalistycznych systemów informacji przestrzennej.
Budowę geoportalu internetowego opartego o technologie Open Source.

Autorska aplikacja wraz z programem Quantum GIS i bazą danych Postgres/PostGIS tworzą doskonałe narzędzie
do tworzenia, edycji i przetwarzania danych przestrzennych.
Rozwiązanie współpracuje z większością współczesnych przeglądarek internetowych i jest niezależne od systemu
operacyjnego.
W wersji podstawowej produkt zawiera funkcjonalność:
dostępną dla każdego użytkownika Internetu:
− przeglądanie i wyszukiwanie danych
− tworzenie własnych kompozycji mapowych
− drukowanie i zapisywanie
dostępną dla użytkownika wewnętrznego według
przyznanych praw:
− administrowanie bazą danych
− zasilanie bazy dostępnymi zbiorami danych
przestrzennych
− tworzenie autorskich warstw tematycznych i ich
aktualizacja
− uzupełnianie informacji opisowych do istniejących
obiektów, wprowadzanie hiperłączy do obiektów
− archiwizacja bazy danych
− import/export bazy danych
Atutami prezentowanego rozwiązania są:
− niskie koszty budowy
− wysoka funkcjonalność
− możliwość dowolnej rozbudowy prezentowanej treści zarówno poprzez import dostępnych
zbiorów, jak i tworzenie własnych danych i informacji
− otwartość systemu, łatwe dostosowanie portalu do indywidualnych potrzeb Klienta
− przyjazne użytkowanie – autorskie narzędzie, które ułatwia edycję samej bazy
i pozwala w sposób prosty na kompletne zarządzanie uprawnieniami
Korzyści z posiadania portalu:
− skuteczniejsze zarządzanie i podejmowanie decyzji w oparciu o informację przestrzenną
− usprawnienie pracy komórek organizacyjnych Firmy
− lepsza komunikacja poprzez łatwy i nadzorowany dostęp do informacji
− rozwój Firmy
Kontakt: Marcin Marmol
ul. Grzegórzecka 10
31-530 Kraków
www.opgk.krakow.pl
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