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SRoSE 



Očekávaní od projektu SRoSE 

 Umožnění koordinace realizovaných záměrů ve skupině 

 Rychlý a efektivní přístup ke zdrojům dat 

 Zpřístupnění dat pro pracovníky v terénu 

 Částečné zpřístupnění dat externím subjektům 

 Sjednocení evidence servisních činností a reportování 

 Sjednocení používaných mapových podkladů 

 Sjednocení struktury a formátu vrstev vektorových dat s IS 

 Evidence a uchovávání grafických dat v rámci skupiny 



Historie GIS v ELTODO 

1995 – 96 výběr a implementace systému LIDS 

1999 migrace dat z LIDS do servisního modulu NAVISION 

2000 - 2002 propojení s ekonomickým systémem NAVISION 

2002 pořízení aplikace WinSdeko, od 2004 pravidelná aktualizace 

grafických dat z LIDS 

2004 a 2005 přechod na novější verzi systému LIDS V6 

2004 pořízení samostatného serveru pro data LIDS 

2007 přechod na verzi LIDS V7 

2013 -2014 přechod na ArcGIS 



ArcGIS 10.2 

 

6x těžký klient 

1x server 

Data Interoperability 

Network Analyst 

Vlastnosti GIS řešení 

Těžký klient 

Lehký klient 

Migrace dat 

 Nový datový model 

 Data RÚIAN 

 Data ISKN 

 

 

 

Způsob využití GIS uživatelé GIS současně pracující uživatelé GIS 

Desktop klient GIS 6 6 

Web klient GIS 120 40 

Web aplikace SRoSE 300 100 



Architektura GIS řešení 

 





Integrace GIS  - NaviGate 

Realizováno:  

 aktuální poloha vozidel 

 chybové stavy zařízení 

 

V přípravě: 

 online stavy zařízení 

 export knihy jízd  



Integrace GIS - Navision 

 zobrazení dat o zařízeních a konstrukčních prvcích 

 možnost vyhledávání dle atributu z SM NAV 

 uložení opakovaných dotazů (uložené dotazy) 

 

 
 synchronizace změn pomocí WS 



Integrace GIS - Navision 

Navrženo v projektu: 

Zobrazení informací v klientu GIS 

 Základní informace – načtení prostřednictvím 

webové služby 

 Komplexní strukturované informace – otevření 

uživatelského rozhraní desktopového klienta 

SM Navision 

Zrealizováno: 

Zobrazení informací v klientu GIS 

 Základní informace – nové požadavky: 

 

 Práce s připojenými atributy stejně jako 

s jinými v GIS (atributové dotazy, tematizace) 

 Konfigurace zobrazených informací z NAV 

bez nutnosti úprav zdrojového kódu 

 

 Realizace pomocí view z db Navision (u vazeb 

1:1 napevno (join), u 1:N volně (relace)) 

Obousměrná synchronizace 

 Synchronizační webová služba na straně 

Navision pro odesílání a přijímání změn  

(řešil dodavatel Navision) 

 Synchronizační webová služba na straně GIS 

pro odesílání a přijímání změn  

(rozšíření ArcGIS for Server) 

Tematizace 

 Přímý přístup klientů GIS do databáze 

Navision – připojení atributů pro tematizaci 

Během implementace byl identifikován 

problém s rychlostí atributových dotazů 

využívajících připojené atributy z NAV 

 

 Zalogováno v Esri jako chyba software 

 Implementováno náhradní řešení – lokální atributový 

výběr z již vybraných prvků (bez dotazu na server) 



Zátěžové testy 

Byly zaměřené na  

 ověření stability systému při přetížení 

 identifikace slabých míst infrastruktury 

 ověření navržených změn konfigurace systému 

 optimalizaci odezev systému 

 identifikaci dopadu integrace na SM Navision 



Zátěžové testy 

Byly prováděny pomocí nástrojů specifických pro GIS 

 Systém Test – generování strojové zátěže a měření důležitých 

ukazatelů systému 

 DynPerfStat – automatizované měření odezev dynamických 

webových služeb 

 MxdPerfStat – měření a optimalizace odezev v desktop klientu 

GIS  

 Performance monitor – sledování výkonu aplikačního a DB 

serveru 

 



 

   

Zátěžové testy 

100% 

CPU 



Harmonogram projektu 

Plánováno v projektu:  05/2013 – 12/2013 

Zkušební provoz:  43 dnů 

Projekt realizován:   05/2013 – 03/2014 

    04/2014 => odstraňování výhrad 

Důvody zpoždění: 

 

 Návaznosti na dodavatele stávajících IS ELTODO 

 Konkretizace funkčnosti => drobné změny v zadání 

 Požadavek na nezkrácení zkušebního provozu 

 



 

 

Děkuji za pozornost 
 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

  

 

 

 

 

 


