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důVody pro hledání noVého GiS řešení 

 Používání desktopové aplikace pro prohlížení GIS dat (nutná instalace) 

 Licence nebylo možné sdílet, takže pro každého dalšího uživatele musela 
být zakoupena nová licence 

 Velká nespokojenost s malou rychlostí desktopové aplikace 

 Práce s .shp soubory, nemožnost využívat geodatabázi (editace 
neprobíhala on-line, noční joby)  

 Nemožnost spravovat přístupová práva 

 Desktopová aplikace neuměla plně využívat možnosti mapových služeb 
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Geodatabáze ArcSDE 

verze 10.2.1. 
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architektura řešení 
 

 Windows virtual server 

Webová aplikace - GISViewer 

serverová část 

ArcGIS for Server 

verze 10.2.1. 

File geodatabase 

GIS server 

Web Adaptor 

Port 80 

Port 6080 

Ostatní DB pro 

evidenci optické sítě 

 

- DB Optika 

- DB lokalit 

- DB UR 

Veřejné mapové služby 

(ČUZK, URM, …) 

Active Directory (LDAP) 

REST/ SOAP API 

RUIAN (Vlastní kopie  

dodávaná třetí stranou) 

Desktop clients 

ArcGIS for Desktop  
Standard 10.2. 

ArcGIS for Desktop  
Basic 10.2. 

Webová aplikace 
GISViewer 

ArcGIS Server manager 



WeboVá aplikace – GISviewer 
Představení 
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WeboVá aplikace – GISviewer 
MaPové Projekty 
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WeboVá aplikace – GISviewer 
IdentIfIkace Prvků 
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WeboVá aplikace – GISviewer 
Projekt Ur, edItace Prvků v GdB 
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WeboVá aplikace – GISviewer 
načíst cad, exPort do cad 
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WeboVá aplikace – GISviewer 
kreslení a tIsky 
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proVázání do dalších eVidencí 
DB Optika, Lokality, UR, RUIAN 

5/28/2014 –public – 11 

 Ostatní aplikace čtou data z GDB (o trasách, souřadnicích lokalit, 
polygonech …) pro vlastní lightovou vizualizaci 

 Ostatní aplikace poskytují data  

 Provázání na RUIAN – programováno třetí stranou, využívají ji i jiné 
aplikace. Používá se pro vyhledávání, identifikaci adres, stav. obj., parcel … 

 



pozitiVní přínoSy projektu 

 Zrychlení práce a lepší stabilita systému 

 Počet uživatelů webové aplikace je omezen pouze výkonem serveru 
(úspora na licencích desktopových klientů) 

 Možnost vytvářet mapové projekty dle požadavků uživatelů vlastními silami 

 Editace dat online, změny se vizualizují ihned bez nočních jobů 

 Možnost zpřístupnit a využívat data jako mapovou službu (REST/SOAP) 

 GIS je nyní součástí celofiremního IS – provázání do jiných aplikací 
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co Se příliš nepoVedlo  
neGatIva a Potíže PřI IMPleMentacI  

 Pomalé tisky – řešeno hotfixem do ESRI, ale ani teď to není dokonalé 

 Složitější provazování do ostatních aplikací (nutnost vytvoření zvláštních 
view, nutná dohoda dodavatelů) 

 Při přechodu uživatelů do domény TMCZ bylo nutné provést upgrade 
ARCGIS for Server - původní verze 10.1. neuměla využívat LDAP server z 
jiné domény než ve které je sám nainstalován. 

 Roztříštěnost správy systémů ve velké firmě - servery, síť, aplikace, data,  
mapové projekty spravuje vždy jiné oddělení, což bývá problém pokud   
něco nefunguje. 
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plány dalšího rozVoje 
 

 Zpřístupnit i další vrstvy pro editaci z webové aplikace  

 Provazování s GIS exTMCZ 

 Nahradit některé další desktopové aplikace GISViewerem  
(bude nutné doplnit další funkcionality) 

 V budoucnu sloučení GIS exTMCZ a exTSCZ do jednoho funkčního celku 

 Provázání evidence věcných břemen s GISem 

 Vizualizovat v GISu vyšší vrstvy datových služeb  
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děkuji za pozornoSt 

 


