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Kto je Intergraph

� Vedúci dodávateľ Spatial Management SW
� Pro Európsky orientovaná nadnárodná spoločnosť
� Geopriestorové technológie umožňujú používateľom 

vytvárať a spravovať zložité údaje a lepšie im rozumieť
� 17 rokov i v CS regióne

Process, Power & MarineSecurity, Government & Infrastructure

Industry-leading plant & ship design & 
information management software

Geospatially enabled security, government 
& infrastructure software & services

Ročný obrat EU: ~$150 million Ročný obrat EU: ~$100 million



Intergraph a SDI

� OGC principal member
(Mark Doherty, Stan Tillmann, Bruce Westcott, Alina Kmiecik, Carmello Attardo)

� INSPIRE

(Alina Kmiecik, Marek Brylski, Carmello Attardo)

� INTERGRAPH SDI Team

(Jakub Svatý, Leoš Svoboda, Robert Widz, Claudio Mingrino, Ruben 

Andreani, Anette Breu, Carmello Attardo, Uwe Jasnoch, .....)

� Európske projekty

(Humboldt, GIS4EU, eSDI.NETPlus, ESS, NatureSDI+, EURADIN EU) 

technológia + riešenie + tím



Co môžeme ponúknuť?

� Kompletné riešenie na zdieľanie geoúdajov v súlade s pravidlami 
INSPIRE

Processes and proceduresProcesses and procedures

Data and services sharingData and services sharing Monitoring, reportingMonitoring, reporting

DatasetsDatasets MetadataMetadata Network servicesNetwork services

� V praxi overené OGC služby > 7 rokov

� Európske i svetové KNOW-HOW

� Skúsenosti z projektov EC



Výzvy, ktorým dnes čelí samospráva

� Správa majetku

� Územné plánovanie

� Prepojenie na kataster nehnuteľností

� Správa ciest a ich vysporiadanie

� Ochrana životného prostredia

� Povodne

� Rozvoj zamestnanosti

� Kultúra, turizmus, vzdelávanie, zdravotníctvo

� Zdroje na území samosprávy

� Poskytovanie údajov verejnosti a iné...

Tieto činnosti sú spojené s prácou s priestorovými údajmi

(GIS) portály – prirodzená a jednoduchá práca s týmito  údajmi pre všetkých



Z izolovaného ostrov čeka do integrovaných 
informa čných systémov

Geodáta

Správa
majetku Engineering

Plánovanie

Údržba

Evidencia
zariadeníLogistika

Riadenie

Ekonomika

Geodáta

Integrácia GIS v územnej samospráve



Intergraph partnerom zákazníkov

Územné plánovanie



Juhomoravský kraj

Mapový portál „Odboru územního plánování a 
stavebního řádu“

� Prevádzkovaný už 3 roky



Juhomoravský kraj

� http://194.228.62.234/PORTAL_JMK/main.asp?map_id=4



Intergraph partnerom zákazníkov

Dáta katastra



Intergraph partnerom zákazníkov

Lesníctvo



Tenký klient LČR

� Cluster riešenie pre > 3000 používate ľov
� KN > plochy LČR > RZM > ORTO >>>
� > 40 000 000 vektorov, > 4 TB dat



Intergraph partnerom zákazníkov

Doprava



Správa cestnej siete

� Pasportizácia

� Majetkovo-právne vysporiadanie

� Projektovanie komunikácií

� Údržba

� Dopravné obmedzenia



Intergraph partnerom zákazníkov

Vodné hospodárstvo



Povodie Vltavy

�Geo-portálové riešenie na správu a 
publikáciu údajov povodia

�Outsorcing



Intergraph partnerom zákazníkov

Verejná správa



Portály miest a obcí

�Podpora územného plánovania
�Pasporty a technické mapy
�Stovky mapových vrstiev



Intergraph partnerom zákazníkov

Národné mapovacie 
agentúry



Geoportál ZÚ

� Spustený v roku 2004

� V roku 2008 došlo k výraznému posilneniu:
� technologickej infraštruktúry

� ETL pre údaje

� WMS 1.3, nové súradnicové systémy

� Nové dátové sady

� Nové klientské aplikácie

� Niektoré produkty zdarma



Intergraph Geoportál – základné kamene

datový
sklad

Geoportal ETLE-shop

Editační portál

Admin modul

CS-W služba

Exportní služba

Služby tiskuTencí klienti

WFS serverWMS server



Publikačné služby OGC

� využívajú natívne vlastnosti GeoMedia WebMap

� podpora otvorených OGC štandardov: WMS, WFS, KML

� verejné alebo s možnosťou autentifikácie

� možnosti prideľovania prístupových práv na základe času, priestoru, 
tematickej sady údajov, triedach prvkov

Výkonnos ť a stabilita !Výkonnos ť a stabilita !

ZÚ – Viac ako
300 000 požiadaviek 
počas jedného dňa; 

priemerná doba 
odozvy 0.52 s.



Geoportál ETL

GeoPortal ETL

DS 1 TXTDS 2 DS 3 DS 4 TXTDS 1 TXTDS 2 DS 3 DS 4 TXT

� Trvale aktuálne údaje

� Aktualizácia po čas prevádzky

� Rôzne vstupné formáty

� Transformácie údajov

� Optimalizácia

� Aktualizácia metaúdajov

� 100% automatický

� Plne transak čný



Elektronický obchod

� Geopriestorové údaje, ľubovoľné súbory, analógové produkty

� Mapové podklady vo WMS

� Jednoduchá administrácia, konfigurácia

Používate ľsky prívetivýPoužívate ľsky prívetivý



Editačný Tenký klient

� Nástroje na editáciu geometrií a atribútov

� Podpora běžných prehliadačov

� Žiadne Active X, applety

Bez apletov !Bez apletov !



Tenký klient - WMS



Ďalšie klientske aplikácie Geoportálu

Výdajný klient

Funkcie tla če



Administrácia, monitoring



Referencie

� 8 rokov skúseností s implementáciou geoportálových r iešení



Implementácia sie ťových služieb

... pomáhame Vám vidie ť svet zrete ľnejšie 


