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Modu³ Punkty Adresowe przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji
miejscowoúci, ulic i punktów adresowych dla gmin oraz urzædów. System gromadzi
dane i zarzàdza informacjà o punktach adresowych, ulicach, numerach
porzàdkowych, numerach obræbów i nazwach miejscowoúci. Zastosowana
technologia umoýliwia wizualizacje budynków i obiektów ewidencji w ukùadzie
przestrzennym oraz prezentowanie danych na mapach tematycznych.
WAÝNE: Modu³ Punkty Adresowe pozostaje w zgodzie z zapisami ustawy z dnia
4 marca 2010 r o infrastrukturze przestrzennej oraz dyrektywà Inspire
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Modu³ Punkty Adresowe
Modu³ Punkty Adresowe to aplikacja, która zapewnia kompleksowà obsùugæ bazy danych punktów adresowych
urzædu gminy lub miasta. System umoýliwia wielu uýytkownikom dostæp do zgromadzonych danych
ewidencyjnych oraz wyszukiwanie danych po zadanych kryteriach. Uýytkownicy systemu mogà dodawaã nowe
punkty adresowe, modyfikowaã istniejàce dane punktów i ulic, zmieniaã przebieg ulic, automatycznie tworzyã
niezbædne dokumenty, a takýe raporty i zestawienia.

Warstwy mapy
Modu³ Punkty Adresowe wyúwietla dane na warstwach mapy „Punkty” i „Ulice”. W ùatwy sposób moýna wzbogaciã
wyúwietlane informacje o dodatkowe warstwy takie jak obrysy budynków, zdjæcia satelitarne i lotnicze, a takýe informacje
pobierane z innych portali np. Geoportal.gov.pl. Zmiany sposobu wyúwietlania moýna dokonaã w kaýdym momencie
zaznaczajàc odpowiednià warstwæ w panelu „Warstwy mapy”.

Wizualizacja punktów adresowych na tle
ortofotomapy.

Wizualizacja punktów adresowych na tle danych
katastralnych

Wizualizacja punktów adresowych na tle mapy
topograficznej

Panel administracyjny/Uprawnienia
Modu³ Punkty Adresowe umoýliwia jednoczesny dostæp do bazy punktów
adresowych wielu uýytkownikom ze zróýnicowanymi prawami dostæpu. Moýliwe
prawa dostæpu to: dostæp do systemu, modyfikacja danych punktów
adresowych, modyfikacja danych ulic, raporty dla punktów adresowych, raporty
dla ulic.
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Zarz¹dzanie punktami adresowymi

Zarzàdzanie ulicami

Panel umoýliwia zarzàdzanie bazà punktów adresowych poprzez
dodawanie nowych, modyfikacjæ juý istniejàcych i zmianæ statusu
waýnoúci w przypadku ich usuwania. Punkty adresowe
wyúwietlane sà na interaktywnej mapie. Po wskazaniu i
zaznaczeniu punktu wyúwietlane sà informacje o punkcie.

Panel umoýliwia zarzàdzanie bazà ulic poprzez dodawanie
nowych, modyfikacjæ juý istniejàcych i zmianæ statusu waýnoúci w
przypadku ich usuwania. Ulice wyúwietlane sà na interaktywnej
mapie. Po wskazaniu i zaznaczeniu wyúwietlane sà informacje o
wybranej ulicy.

Dodawanie nowej ulicy, edycja po³o¿enia ulicy, edycja dokumentów
dotycz¹cych danej ulicy realizowane jest w intuicyjny sposób poprzez
wybranie danej funkcji z prawej strony w panelu dla zalogowanych
u¿ytkowników.

Zmiana po³o¿enia punktu adresowego realizowana jest w
intuicyjny sposób poprzez wybranie punktu i uruchomienie funkcji
„Edycja po³o¿enia punktu”. Edycja punktu adresowego pozwala
modyfikowaæ takie dane jak: miejscowoœæ, nazwa ulicy, jednostka
pomocnicza, kod pocztowy, numer porz¹dkowy, status budynku,
usytuowanie budynku, element budynku, rodzaj budynku.

Wy b ra n i e „G e n e ro wa n i e zaw i a d o m i e n i a p o wo d u j e
automatyczne tworzenie dokumentu zawiadamiaj¹cego
o nadaniu adresu.

Edycja danych tekstowych pozwala modyfikowaæ takie dane jak:
miejscowoœæ, nazwa ulicy, status ulicy, wa¿noœæ ulicy (od daty).
Nazwy ulic s¹ zgodne z baz¹ TERYT i zasadniczo s¹ wybierane z
listy. W przypadku tworzenia nowej nazwy ulicy lub jej zmiany
nale¿y j¹ wpisaæ w pozycji „Nowa nazwa”. Do ka¿dej ulicy mo¿na
do³¹czyæ dowoln¹ iloœæ dokumentów z ni¹ zwi¹zanych. System
automatycznie tworzy historiê dokonywanych zmian.

Aplikacja automatycznie tworzy wykaz nazw ulic wed³ug zadanych
kryteriów. Ka¿de z zestawieñ mo¿e byæ wyeksportowane do programu
Excel.

Aplikacja automatycznie tworzy wykazy punktów adresowych
wedle zadanych kryteriów. Kaýde z zestawieñ mo¿e byæ
eksportowane do programu Excel.
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Modu³ Punkty Adresowe
Korzyœci posiadania systemu:

Najwa¿niejsze funkcje systemu:

·
szybki dostêp do zgromadzonych danych ewidencyjnych,

·
obs³uga wniosków o nadanie numeru
porz¹dkowego budynków,

·
b³yskawiczny proces wydawania decyzji administracyjnych
- system kontroli b³êdów i pomy³ek,
·
automatyczne generowanie podstawowych dokumentów
zwi¹zanych z bie¿¹cym prowadzeniem bazy danych punktów
adresowych – raporty nowopowsta³ych ulic, budynków, itp.,
·
jednoczesny dostêp wielu u¿ytkowników do bazy punktów
adresowych - ze zró¿nicowanymi prawami dostêpu,
·
mo¿liwoœæ wyszukiwania danych wed³ug zadanych kryteriów
(adresy, ulice, dokumenty, u¿ytkownicy),
·
³atwe udostêpnianie interaktywnych map i zestawieñ
w œrodowisku przegl¹darki WWW – np. w formie
mapy turystycznej gminy/miejscowoœci,
·
mo¿liwoœæ sporz¹dzania wydruków danych
opisowych/tabelarycznych i mapowych.

·
dodawanie, usuwanie, modyfikowanie
obiektów w bazie danych,
·
przygotowywanie raportów i zestawieñ (np. adresów,
zawiadomieñ o nadaniu numeru porz¹dkowego budynku),
·
nadawanie lokalizacji przestrzennej adresom,
·
prowadzenie pe³nej archiwizacji zmienianych danych oraz odtwarzanie
historii ka¿dego obiektu oraz stanu bazy na zdefiniowany okres,
·
sporz¹dzanie mapy punktów adresowych, na któr¹ sk³ada siê:
a) nazwa miejscowoœci i jej identyfikator TERYT,
b) granice miejscowoœci,
c) punkty adresowe i ich numery porz¹dkowe,
d) osie ulic i granice zewnêtrzne placów oraz ich nazwy,
e) kontury budynków istniej¹cych i w budowie,
f) granice i numery dzia³ek ewidencyjnych.

e-geoportal
E-geoportal.pl 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

Mapa turystyczna

MPZP

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

Modu³ przeznaczony do publikacji i edycji
map turystycznych miast i gmin.Umo¿liwia
publikacjê na mapie informacji punktowych (POI) staj¹c siê istotnym
narzêdziem w promocji i publikacji.

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

PROCAD® SA

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