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Kompas5 MapServer

univerzální webová mapová aplikace
Kompas5 MapServer je určen uživatelům, kteří potřebují:
 Využívat geografické informační systémy bez
nutnosti instalace aplikací s využitím vzdálených dat
 Zobrazovat
grafická
(mapová)
i
negrafická
(tabulková) data jako např. nejrůznější majetkové
evidence (pasporty), územní plány, technické mapy,
katastr nemovitostí
 Vyhledávat a filtrovat negrafické údaje a následně
lokalizovat příslušné grafické objekty v mapě
 Jednoduše sdílet vybraná mapová data s dalšími
uživateli (pracovní skupina, úřad, veřejnost, atp.)
 Efektivně pracovat s plnohodnotnou katastrální
databází včetně kompletních údajů o vlastnících nebo
využívat propojení s webovou službou ČÚZK Nahlížení do KN

Základní principy a vlastnosti
Univerzální webová aplikace, která vychází z principů nového
desktop GIS Kompas 5 – možnost práce ve více mapových a
tabulkových oknech současně
Nevyžaduje instalaci dalších aplikací ani uložení dat v zařízení
uživatele, k provozu vyžaduje pouze standardní webový
prohlížeč a stabilní připojení k internetu pro načítání dat ze
serveru nebo využití různých webových mapových služeb
Rozhraní může být řešeno formou účelových modulů, např.
modul „iKEN“ pro práci s daty katastru nemovitostí jednoduchý výběr dat podle zadaných kritérií s možností jejich
rychlé lokalizace v mapovém okně

Umožňuje práci s více okny / kartami webového prohlížeče zároveň - je tak možné
např. vyhledávat v okně / kartě s tabulkou a v dalším okně hned výsledky hledání
zobrazovat v mapě
Pracuje se shodnými databázemi a projekty jako desktop GIS Kompas 5, pro jehož
uživatele se tak nabízí nová možnost snadného rozšíření vlastních mapových projektů do
webového rozhraní přes internet
Je napojena službu Nahlížení do KN (kliknutím na libovolné místo do mapy lze vyvolat
informace o parcele) a na portál Mapy.cz (tato veřejná mapová aplikace se otevře v místě
kliknutí do mapy)
Připojení široké škály webových mapových služeb (WMS, WMTS, SlippyMap) pro
zobrazení podkladových map (základní mapa, ortofoto, land use, apod.)
Základní operace, manipulace a ovládání vycházejí z principů desktop GIS Kompas 5 –
lze tedy pracovat se tabulkami (atributovými daty) všech vrstev, které jsou součástí
mapového okna; mezi mapovými a tabulkovými okny je možné snadno přepínat
Umožňuje pokročilý tisk mapy a export mapy v rastrových formátech
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univerzální webová mapová aplikace
Příklady některých funkcí
Pro MapServer je možné připravit sadu přehledných
tematických zobrazení dle individuálních přání a požadavků,
z těchto témat lze automaticky vygenerovat legendu mapy.

URL adresa webové stránky MapServeru obsahuje také údaje o poloze (souřadnicích)
a měřítku aktuálního výřezu mapového okna, zkopírováním této adresy a zasláním odkazu
jinému uživateli lze jednoduše danou mapu sdílet
Systém umožňuje pracovat s kompletními atributovými
tabulkami (třídění, filtry, výběry, exporty) včetně různých
režimů zobrazení (všechna dat / filtr / výběr)

Veškerá zobrazovaná data, vrstvy a jejich vlastnosti (např. velikost, popisy, témata) jsou
dané tzv. projektem, což je textový soubor, který se uživatelsky vytváří v prostředí desktop
GIS Kompas 5 (webový obsah lze snadno modifikovat)
Rychlá nastavení zobrazení – inverze barvy pozadí mapy, snadné přepínání mezi všemi
dostupnými mapami pomocí rozbalovacího menu, nastavení vlastností vrstev včetně
zobrazení legendy nebo popisů, plynule nastavitelná průhlednost vrstev, apod.
K dispozici je sofistikované měření vzdáleností a ploch v mapě včetně možnosti
násobného (součtového) měření
Webová uživatelská příručka jednoduše dostupná přímo z panelu nástrojů aplikace
Připraveny jsou další funkce, modifikovatelné podle konkrétních potřeb zákazníků –
zobrazování datových příloh (např. fotografie), editace bodových objektů pro účely hlášení
událostí / škod či poruch na majetku obce, apod.

