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Modu³ Mapa Turystyczna przeznaczony jest do publikacji i edycji map
turystycznych miasta lub gminy. System publikuje na mapie informacje punktowe
(POI) takie jak: banki, urzædy, szkoùy, przystanki komunikacji miejskiej, bankomaty
oraz linie szlaków turystycznych stajàc siæ istotnym narzædziem w promocji
i publikacji informacji geoprzestrzennych. Waýnym elementem systemu jest
moýliwoúã komunikowania siæ z mieszkañcami poprzez specjalnie przygotowanà
mapæ zg³oszeñ. Korzystaj¹c z przegl¹darki internetowej mieszkañcy mogà
wskazywaæ okreœlone miejsca.
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Modu³ Mapa Turystyczna
Modu³ Mapa Turystyczna to nowoczesny system informatyczny przeznaczony do publikacji map turystycznych miast
i gmin. System umo¿liwia internautom odnalezienie ulic, punktów us³ugowych (np: banki, urzêdy) czy szlaków
turystycznych. Nowoczesne rozwi¹zanie informatyczne zapewnia mo¿liwoœæ samodzielnego administrowania
punktami przy u¿yciu przegl¹darki internetowej.

Warstwy mapy
Aplikacja PROCADmap Mapa Turystyczna w atrakcyjny i nowoczesny sposób wyúwietla dane tworz¹ce mapê
turystyczn¹. Uýytkownik moýe publikowaã je na wùasnych podkùadach mapowych lub skorzystaã z istniejàcych:
Google Maps, OpenStreetMap, Geoportal.gov.pl. Zmiany sposobu wyúwietlania moýna dokonaã w kaýdym
momencie zaznaczajàc odpowiedni¹ warstwæ w panelu „Warstwy mapy”.

Wizualizacja mapy turystycznej
na tle ortofotomapy.

Wizualizacja mapy turystycznej
na tle mapy wektorowej.

Wizualizacja mapy turystycznej
na tle podk³adu rastrowego

Panel administracyjny/Uprawnienia
System Mapa Turystyczna umo¿liwia jednoczesny dostêp do zasobu mapy
turystycznej wielu u¿ytkownikom.
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Obs³uga POI

Obs³uga Mapy zg³oszeñ

POI (ang. Point of Interest, pol. “Punkty zainteresowañ”) to
funkcja mapy pozwalajàca na dodawanie do niej punktów wraz z
informacjà opisowà. Dziæki temu administrator mapy posiada
moýliwoúã samodzielnego komponowania wyglàdu mapy poprzez
dodawanie do niej graficznych reprezentacji obiektów np.: banki,
szkoùy, urzædy, zabytki. Po dodaniu takich obiektów sà one
widoczne w postaci warstw mapy. Uýytkownik moýe wùàczyã
interesujàc¹ go warstwæ np.: obiektów turystycznych, na-stæpnie
po klikniæciu w okreúlonà ikonæ graficznà reprezentujàcà dany
obiekt uzyskuje on dodatkowe informacje na temat obiektu.

Mapa zg³oszeñ to funkcja dziæki której moýliwe jest odbieranie
informacji zwrotnej od internauty odwiedzajàcego naszà mapæ.
Uýyt-kownik mapy moýe zgùosiã poùoýenie wczeúniej
zdefiniowanych typów “zagroýeñ” np: uszkodzona droga,
zaúmiecanie, dzikie zwierzæta itp. Informacja taka jest dodawana
przy pomocy prostego i intuicyjnego formularza. Zgùoszone
obiekty sà widoczne wyùàcznie dla administratora systemu.

Dodawanie POI i edycja
Punkty POI dodawane s¹ w prosty sposób:
1. Wybieramy „Nowy POI”
2. Uruchamiamy dodawanie punktu
Zg³oszenia na mapie
Okno s³u¿y do zg³aszania przez internautów miejsc na mapie, na
które nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê. “Mapa zg³oszeñ” to
miejsca, które oznaczone ikon¹ mog¹ reprezentowaæ ró¿nego
rodzaju problemy jakie zg³aszaj¹ mieszkañcy np: dziura w drodze,
uszkodzony krawê¿nik, brak stu-dzienki œciekowej czy
zaœmiecenie. Zg³oszenia trafiaj¹ do administratora, który
gromadzi je i dziêki temu jest wstanie szybko zlokalizowaæ na
mapie obszary wymagaj¹ce interwencji odpowiednich s³u¿b.
Zg³oszone punkty s¹ widoczne wy³¹cznie dla administratora

3. Umieszczamy punkt na mapie
4. Wype³niamy dane na temat punktu

Filtrowanie zg³oszeñ
Dziêki u¿yciu filtra mo¿liwe jest przeszukiwanie bazy zg³oszeñ na
podstawie typów zg³aszanych obiektów oraz daty ich zg³oszenia.
Pozwala to na lepsz¹ kontrolê nap³ywaj¹cych zg³oszeñ. Ka¿de
zg³oszenie akceptowane jest odzielnie. Akceptacja zg³oszenia
oznacza jego dodanie do bazy. W ka¿dym momencie mo¿na
usuwaæ starsze zg³oszenia z bazy danych.

Lista zg³oszeñ
Lista zg³oszeñ pozwala szybko oceniæ typ zg³oszenia oraz datê jego
dodania. Mo¿liwe jest bezpoœrednie przejœcie do okreœlonego
punktu na mapie w miejsce dodania zg³oszenia lub przejœcie do
formularza edycji tego punktu. Formularz pozwala na akceptacjê
lub usuniêcie zg³oszenia z mapy.
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Korzyœci posiadania systemu:

Najwa¿niejsze funkcje systemu:

·
szybki dostæp do obiektów turystycznych na mapie,

·
moýliwoúã wyszukiwania ulic,

·
peùne wykorzystanie danych geoprzestrzennych urzædu
do celów turystycznych,

·
moýliwoúã wyszukiwania adresów,

·
uýycie danych geoprzestrzennych w celach promocyjnych,
·
moýliwoúã pobierania informacji zwrotnych od mieszkañców,

·
moýliwoúã wyszukiwania punków turystycznych,
·
³atwe zgùaszanie problemów na terenie gminy lub miasta np.:
dziura w drodze, uszkodzony krawæýnik, brak studzienki,

·
okreúlanie typów zdarzeñ dodawanych przez uýytkowników,

·
³atwa nawigacja po mapie,

·
promocja Gminy lub Miasta przy pomocy nowoczesnego systemu
publikacji informacji geoprzestrzennej,

·
moýliwoúã samodzielnego komponowania wyglàdu mapy
poprzez wùàczanie/wyùàczanie okreúlonych warstw mapy,

·
uýycie dokùadnych i aktualnych danych do tworzenia map,

·
moýliwoúã dokonywania pomiarów dùugoúci,

·
moýliwoúã samodzielnego komponowania wyglàdu mapy poprzez
dodawanie obiektów POI na mapie.

·
moýliwoúã dokonywania pomiarów powierzchnii,
·
moýliwoúã przesyùania lokalizacji na mapie lub poùoýenia punktu
na mapie w postaci adresu url.

e-geoportal
E-geoportal to system informacji przestrzennej (SIP)
przeznaczony dla urzædów gmin lub miast. Celem
systemu jest zarzàdzanie danymi przestrzennymi oraz
wspomaganie procesów decyzyjnych jednostek
samorzàdowych. System zwiæksza wydajnoúã pracy w
zakresie ewidencjonowania danych, planowania i
zarzàdzania przestrzenià.

Przyk³adowe modu³y

Tereny inwestycyjne

Punkty Adresowe

MPZP

Modu³ umo¿liwia publikacjê i prezentacjê
na mapie terenów inwestycyjnych
przeznaczonych na sprzeda¿ zarówno
przez Gminê jak i przez prywatnych
inwestorów.

Modu³ do gromadzenia danych i zarz¹dzania informacj¹ o punktach adresowych,
ulicach, numerach porz¹dkowych,
numerach obrêbów oraz nazwach
miejscowoœci.

Modu³ dedykowany prowadzeniu
ewidencji, publikacji i obs³ugi miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego
Publikuje informacje o uchwa³ach wraz
z ich graficzn¹ reprezentacj¹ na mapie.

Kontakt:
tel.: 58 739 68 00, 801 081 101 wew. 5
e-mail:kontakt@e-geoportal.pl
www.e-geoportal.pl

®

Infolinia: 801 081 101
procad@procad.pl; www.procad.pl

PROCAD SA
technologia

