GEOGRAFICKÉ INFORMAâNÍ SYSTÉMY

GIS

pro obce, mûsta a vlastníky nemovitostí
Co je
AAC eObec

Potﬁebujete vûdet, komu patﬁí „tato“ parcela? Jsou na ní
nûjaké dal‰í majetkoprávní vztahy? Kde je ta parcela? Jaké
parcely s ní sousedí? Potﬁebujete oznaãit v mapû, které
parcely patﬁí obci a které jsou v soukrom˘ch rukou nebo
náleÏí pozemkovému fondu? Jaké zde vedou sítû?...
Pokládáte-li si ãasto podobné otázky, máme pro vás ﬁe‰ení.
Aplikace AAC eObec je snadná intranetová aplikace, která
umí:
• pﬁebírat popisná i grafická data v novém
v˘mûnném formátu katastru (VFK)
• zobrazit katastrální mapu
• zobrazit majetkoprávní vztahy vãetnû
budov a jednotek k vybran˘m parcelám
• vyhledávat parcely podle ãísla, vlastníka apod.
nebo jednodu‰e v mapû
• zobrazovat skenované mapy v místech,
kde není digitální katastr
• identifikovat parcely nad skenovanou
mapou vloÏením definiãního bodu
• doplnit data katastru vlastní poznámkou
• redlining - grafická poznámka formou
jednoduchého zakreslení bodÛ nebo polygonÛ

• tematické mapy - dle druhu a vyuÏití
pozemku, dle dÛleÏit˘ch vlastníkÛ
• navázat dokument (napﬁ. soubor Wordu)
na parcelu nebo jin˘ objekt mapy
• pracovat s vektorov˘mi daty
z jin˘ch zdrojÛ - napﬁ. technická mapa
• pracovat s ortofotomapou

Jak pracuje
AAC eObec

• v intranetu
• v jednoduchém prostﬁedí internetového prohlíÏeãe
• s nízk˘mi nároky na za‰kolení uÏivatele
• na v˘konn˘ch technologiích klient server
• za nízkou cenu s v˘hodn˘m licencováním
od jednoho uÏivatele
• s vazbou na aplikace MS Office - vstupy do Excelu,
definovatelné formuláﬁe ve Wordu
• s plnou podporou - instalace, nastavení,
uÏivatelské pﬁizpÛsobení, pﬁevody dat,
zaji‰tûní potﬁebného zpracování dat apod.
MoÏnost postupného roz‰iﬁování o dal‰í moduly správy
majetku a GIS - viz www.aac-solutions.cz/eobec nebo
doprogramování dal‰ích funkcí/modulÛ nebo úpravy
stávajících. Lze ﬁe‰it napojení na jiné informaãní systémy.

Technologie

Dal‰í informace

• Autodesk MapGuide - grafick˘ server
• Relaãní databáze MSDE (stroj MS SQL serveru) v dodávce,
lze vyuÏít i jinou relaãní databázi pﬁístupnou
prostﬁednictvím OLE DB nebo ODBC
• Aplikaãní server MS Windows, IIS
• Podporované vektorové formáty: AutoCAD DWG, DXF,
DWF, Microstation DGN, ARC/INFO Coverage, ArcView
SHP, Maplnfo MIF, Atlas GIS BNA, Oracle8i, 9i,
10g Spatial/Locator a libovoln˘ch databází (Access, MS
SQL, FoxPro a dal‰í)
• Podporované rastrové formáty: TIFF, TGA, BMP, JPEG,
MrSID, ECW, CIT, PCX, CLAS, PNG a dal‰í

http://www.aac-solutions.cz/eobec
On-line nákup: http://shop.aac-solutions.cz
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