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Úvod

• IPR Praha: Územní plánování a Geografická data

• Digitální technická mapa hl. m. Prahy

• Technické řešení



IPR Praha: Územní plánování a Geografická data





Technická mapa



Územně analytické podklady – využití území
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Hlavní projekty:Jednotná digitální mapa Prahy (1992-2007):Technologie: MAPA 2/3 – GeproSpráva dat: IMIPNovinka: digitální technická mapaDigitální mapa Prahy (2007-2013), NESS Czech+T-MAPYTechnologie: Bentley+ESRI – NESS Czech+T-MAPYSpráva dat: NESS Czech+T-MAPY (+subdodavatelé)Novinka: plošná Mapa technického využití územíEditační linka technické mapy (2014+)Technologie: Hexagon Geospatial GeoMedia Smart Client, FME (+úložiště ESRI) - Gefos+INTERGRAPHSpráva dat: IPRNovinka: 3D souřadnice povrchové situace a sítí TI

Digitální technická mapa Prahy



Proč Geomedia Smart Client

• Základní požadavky zákazníka:
– chceme udržet aktuální dílo vlastními silami
– máme řadu různých datových vstupů
– v kampaních můžeme mít stovky editorů
– máme úrovně práv Administrator, Správce aktualizací, Editor

• Jedna multilicence … nikdo neřeší kolik uživatelů pracuje naráz

• Řízené pomocí workflows … transparentní podpora pracovních postupů

• Klient netřeba instalovat … GUI jak web maps, ale výkon jak CAD

• Možnost využít externisty … kdokoliv dostane link, práva a může „jet“

• Centrální administrace … u všech stejný obsah, postupy a funkce,



Co jsou „ty“ Workflows



Co jsou „ty“ Workflows



Co jsou „ty“ Workflows



Rychlost, dostupnost a kvalita

• Vše jede online, žádné kopírování dat

• Striktní datový model, podpora 3D

• Validace ve Workflows, na serveru i v databázi

• Pokročilé editační nástroje

• Inteligentní funkce pro podporu kreslení

• Podpora importu dat z široké skupiny formátů

• Referenční data z mapových služeb a ECW

• Inteligentní cache na straně klienta



Více než slova …



DTM Prahy

Jedna multilicence … nikdo neřeší kolik uživatelů pracuje naráz

Řízené pomocí workflows … transparentní podpora pracovních postupů

Klient netřeba instalovat … GUI jak web maps, ale výkon jak CAD

Možnost využít externisty … kdokoliv dostane link, práva a může „jet“

Centrální administrace … u všech stejný obsah, postupy a funkce,


