1.

Ogólne informacje o oprogramowaniu

Geo-Plan, jest modułem systemu GEO-MAP przeznaczonym do zautomatyzowanego generowania wypisów i wyrysów
z planu zagospodarowania przestrzennego. Plan zagospodarowania widoczny jest na tle danych ewidencyjnych lub całej treści
mapy zasadniczej, jak pokazano to poniżej.

2.

Generowanie wypisów

Po wskazaniu wizualnym (kursorem) lub wyszukaniu działki przy pomocy oferowanych funkcji przechodzimy
do generowania wypisu, uaktywniając funkcję jak
poniżej.

Pojawi się okno, w którym należy wpisać dane
wnioskodawcy. Jeśli wypis wydawany jest właścicielowi
działki,
możemy
wykorzystać
funkcję
Wpisz
właściciela, która pobiera jego dane z podłączonej
ewidencji gruntów (Iseg2000, Egb2000, EgbV).
W wyniku działań zostanie utworzony wypis w formie
dokumentu
tekstowego,
który
jest
otwierany
w domyślnym edytorze tekstu.

3.

Generowanie wyrysu

W celu wygenerowania wyrysu dla zaznaczonej działki, wchodzimy do funkcji wydruku wybierając z menu głównego
pozycję Plik\Drukuj. W pojawiającym się formularzu ustawiamy parametry wydruku. Po wciśnięciu przycisku OK. pojawi
się jeszcze zapytanie o dodatkowe uwagi do generowanego wyrysu. Następnie przechodzimy do ekranu z wyświetloną mapą
widząc jednocześnie obraz kartki papieru, który ustawiamy nad właściwym fragmentem mapy.

W trakcie ustawiania możemy dokonywać czynności związanych z manipulowaniem wielkością obrazu oraz ewentualnie
dokonywać skręcenia obrazu kartki.
W wyniku przeprowadzonych czynności uzyskujemy wyrys
z planu zagospodarowania (przykład obok) z wypisanymi
parametrami działki, której dotyczy oraz niezbędną legendą.

4.

Informacje techniczne

Dane geometryczne planu zagospodarowania przechowywane są
w postaci wektorowej w systemie GEO-MAP. W przypadku
posiadania danych w postaci rastrowej konieczna jest ich
wektoryzacja.
Tekst uchwały planu zagospodarowania przechowywany jest
w relacyjnej bazie danych InterBase, FireBird z odpowiednim
podziałem dotyczącym wydzielonych w niej obszarów
funkcjonalnych. Baza przechowuje również wszelkie informacje
związane z wydanymi wypisami, co później może być
wykorzystywane do wykonywania zestawień statystycznych.

W trakcie korzystania z funkcji związanych z planem
zagospodarowania użytkownik może wykorzystywać dane zapisane
w systemie ewidencji gruntów o ile posiada odpowiednie
uprawnienia.
Dane geometryczne planu mogą być również publikowane
w internecie z wykorzystaniem oprogramowania iGeoMap.
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