
Oprogramowanie iGeoSIP umożliwia kompleksowe zarządzanie informacją
przestrzenną w jednostkach samorządu terytorialnego lub przedsiębiorstwach. System
pozwala na prowadzenie i zarządzanie bazą zdarzeń, zjawisk i obiektów będących
przedmiotem pracy wielu komórek w strukturze urzędu dzielnicy lub gminy wraz z  ich
automatyczną publikacją w internecie w postaci serwisów WMS. Ogólnodostępny serwis
mapowy przeznaczony jest dla obywateli. Użytkownicy po zalogowaniu do serwisu
otrzymują dostęp do zaawansowanych funkcji zarządzania informacjami zgromadzonymi
w bazie.

Prezentacja danych zgromadzonych w bazie
realizowana jest na tle aktualnej mapy ewidencji
gruntów i budynków lub innych zasobów
mapowych publikowanych poprzez usługi WMS
(usługi zarówno lokalne, jak i ogólno dostępne
w internecie) takich jak ortofotomapa czy mapy
topograficzne.

Tworzenie i edycja obiektów, zarówno ich
geometrii jak i atrybutów, odbywa się w jednym
spójnym środowisku.

Główną zaletą tego rozwiązania jest
architektura trójwarstwowa pozwalająca na pracę
w dowolnym miejscu w sieci i zapewniająca
jednocześnie bezpieczeństwo systemu. Serwis
oparty na naszym oprogramowaniu wykorzystuje
jedną, centralną, zintegrowaną bazę danych
zdarzeń, zjawisk i obiektów różnych typów
przechowując jednocześnie informacje opisowe

i geometrię obiektów opisaną zgodnie ze
standardami Open Geospatial Consortium.
Zapewnia dużą skalowalność rozwiązania
i gwarantuje wydajne działanie nawet dla dużych
jednostek terytorialnych.

Z systemu mogą korzystać dwa rodzaje
użytkowników: mieszkańcy i pracownicy. Zwykli
mieszkańcy mogą korzystać z serwisu bez
zalogowania i mają możliwość podglądu mapy,
włączania/wyłączania warstw oraz szukania:
obiektów znajdujących się w bazie (poprzez słowa
kluczowe), jak i działek czy adresów.
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Użytkownicy zaawansowani do korzystania
z serwisu muszą się zalogować. W zależności od
poziomu uprawnień, interfejs aplikacji umożliwia
m. in.:

 definiowanie warstw i zakresu atrybutów
obiektów o dowolnym charakterze
(definiowanie zakresu informacji
przechowywanej w systemie),

 dodawanie obiektów do utworzonych warstw
wraz z określonymi wcześniej atrybutami
oraz nadawanie im geometrii (punktowej,
liniowej, powierzchniowej)

 definiowanie sposobu wyświetlania obiektów
na mapie (symboli),

 określenie zakresu informacji obejmującego
wykazy danych w formie tabelarycznej oraz
definiowanie raportów z tych wykazów,

 definiowanie filtrów wyszukiwania -
Aplikacja w pełni wykorzystuje szerokie
spektrum funkcji przestrzennych
zaimplementowanych w PostGIS,

 dodawanie serwisów WMS stanowiących tło
publikacji w serwisie.

Oprogramowanie klienckie działa
w środowisku przeglądarki internetowej,
ograniczając wymagania sprzętowe po stronie
użytkownika jedynie do posiadania komputera
podłączonego do internetu. Rozwiązanie takie
eliminuje konieczność wprowadzania licencji na
stanowiska i konfiguracji stacji roboczych dla
operatorów. Rozszerzenie aplikacji o nowe
stanowiska wiąże się jedynie z utworzeniem konta
użytkownika o odpowiednich uprawnieniach
i wygenerowaniu hasła, co jest możliwe dzięki
możliwościom rozbudowanego zarządzania
użytkownikami wraz z definiowaniem praw
i tworzeniem nowych grup użytkowników.


