
Mìsto@Web je systém
, který umo�òuje publikovat

informace v prostøedí sítí a
v souladu se zákonem o

svobodném pøístupu k informacím
.

Mìsto@Web poskytuje u�ivatelùm snadný
pøístup k dokumentùm, mapám a
geografickým informacím. Práce se
systémem je velmi jednoduchá.

Systém poskytuje pøístup k mapám a
dal�ím informacím pro ka�dého
oprávnìného u�ivatele a k vybraným
informacím pro kohokoli z Internetu.

Katastrální mapa
Digitální technická mapa

Registr budov
Orientaèní mapa
Demografie
Územní plán
Pasport zelenì
Správa majetku
Hlá�ení závad
Cenová mapa
Záchranné systémy

Na stranì
klienta mù�e být libovolný internetový
prohlí�eè - MS Internet Explorer
(doporuèeno) nebo Netscape Navigator na
platformì Windows, na dal�ích platformách
pak prohlí�eèe s podporou jazyka Java.
Systém umo�òuje zpracovávat data ze
v�ech standardnì pou�ívaných GIS
formátù:

Podobnì je mo�né
pracovat s daty v libovolném databázovém
formátu:

modulární klient
server

intranet
Internet
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Systém je urèen pøedev�ím pro støední a
velké

Systém Mìsto@Web pøedstavuje ucelený
soubor produktù a slu�eb, které zákazní-
kovi umo�ní bìhem velice
vybudovat a provozovat kvalitní geografický
informaèní systém. Plnì pokrývá v�echny
etapy implementace systému, a to
zejména:

Vypracování studie, návrh systému,
konzultace.
Poøízení a zpracování grafických dat a
jejich �provázání� s negrafickými
informacemi.
Pøizpùsobení u�ivatelského prostøedí
individuálním po�adavkùm.
Za�kolení obsluhy systému.
Technická podpora.
Údr�ba a rozvoj systému.

poskytuje
v�em pracovníkùm úøadu rychlou a
flexibilní mo�nost publikování informací na
Internetu nebo intranetu. Pøesunutím textu

z jiné aplikace (napø. MS Word), úpravou
nebo vytvoøením v editoru se standardními
formátovacími funkcemi je informace
snadno publikována na web. U�ivatelé
potøebují pouze znalosti na úrovni
kanceláøských aplikací.
Ka�dá stránka je souèástí tématu, je�

urèuje její umístìní ve struktuøe webu.
U�ivatel mù�e vytváøet nové stránky, mazat
a podobnì. Lze nastavit �ivotnost stránky.
Nìkteré informace jsou ulo�eny v samo-
statných tabulkách a je mo�né je øadit
nebo filtrovat.

Systém je zalo�en na architektuøe klient
server a vyu�ívá standardních technologií.
Na stranì serveru je Windows NT/2000
server, Microsoft SQL server nebo jiný
databázový stroj a
jako GIS server, který umo�òuje distribu-
ovat GIS data v poèítaèové síti s

.

obecní a mìstské úøady, magistráty
a státní organizace.

krátké doby

Jednoduché autorské rozhraní

Autodesk MapGuide

nízkými
nároky na propustnost sítì
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Zobrazování mapy.
Zoom (zobrazení mapy)  vybraná oblast,
posun pohledu, zvìt�ení a zmen�ení pohledu.
Zobrazení pøipojených popisných informací k
objektu.
Vyhledávání objektù v mapì podle databáze.
Tématická zobrazení podle databáze -
vyjádøení hodnot v databázi pomocí barvy,
vzoru výplnì, typu èáry, tlou��ky èáry, znaèky,
velikosti znaèky.

Mìøení vzdálenosti.
Hromadné výstupy z databáze na základì
výbìru objektù mapy nebo databázovou
podmínkou.
Analýza okolí - pomocí okolí lze napøíklad
zjistit vlastníky parcel v urèité vzdálenosti od
in�enýrské sítì.
Editace databázových informací.
Vkládání znaèek nebo jednoduché kreslení.
Øízení pøístupových práv u�ivatelù.
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DGN (MicroStation), SHP
(ArcView), Coverage (ESRI ARC/INFO),
MIF/MID (MapInfo), BNA (Atlas GIS), DWG
a DXF (AutoCAD), CSV.

FoxPro, dBase, Paradox, Excel,
Access, CSV a databáze s OLE DB
providerem nebo ovladaèem ODBC.

Modul publikace dokumentù

Modul GIS

Základní funkce GIS

Aplikace GIS

Technologie

Vhodné aplikace jsou kromì obecných
informací a dokumentù jednotlivých odborù
zejména: seznam zastupitelù, zápisy ze
zasedání rady a zastupitelstva, výsledky
hlasování, programy zasedání, seznam
èlenù rady mìsta a komisí, veøejné
zakázky, seznamy organizací, domù,
telefonní seznam a dal�í.

Praktická ukázka

Dal�í informace

http://www.c-budejovice.cz

http://www.cadstudio.cz/mestoatweb
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správná øe�ení mají logiku...


