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Zákazník

● Ministerstvo vnitra Kyperské republiky

○ oddělení Department of Lands and Surveys

■ volně přeloženo úřad katastrální a zeměměřičský

Představení projektu 1/2



Cíle

● INSPIRE geoportál (jako součást DLS portálu)

○ využití ESRI technologií

○ aplikace

○ nástroje

○ data
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● Data

○ Harmonizace dat s INSPIRE

● Služby (Network Services)

○ využití extenze ArcGIS for INSPIRE

● Aplikační část

○ Upravený Esri Geoportal Server 

● Metadata

○ Návrh struktury metadat, vytvoření metadat

INSPIRE Geoportal



ESRI témata Esri nepodporovaná témata

INSPIRE Annex I, část Annex II Annex III, část Annex II

Data ETL - Model Builder ETL - Data Int. extension, GML 
balíčky (XSD)

View služby WMS (ArcGIS for INSPIRE ext) WMS (ArcGIS for INSPIRE ext)

Download 
Služby

WFS (ArcGIS for INSPIRE ext) GML balíčky, ATOM



● harmonizována všechna dostupná data za celý Kypr (14 

poskytovatelů), což pokrývá 27 témat

● aplikovány dva postupy

○ témata, pro která existuje datový model od Esri (Annex I a 1/2 

Annex II)

○ témata, kde datový model od Esri není (Annex III)

Harmonizace dat s INSPIRE a jejich publikace



● existuje datový model od Esri (Annex I a část Annex II)
● postup zpracování 

○ data konvertována do datové struktury od Esri 

○ pomocí extenze do ArcMapu vytvořeny MXD dokumenty a 
vytvořena vizualizace dle INSPIRE

○ prohlížecí INSPIRE služba (WMS s pomocí ArcGIS for INSPIRE)

○ stahovací služba (WFS přes ArcGIS for INSPIRE)

Témata podporovaná Esri



● datový model od Esri není (část Annex II, Annex III)

○ pomocí DIE vytvořeny INSPIRE GML (využity INSPIRE šablony 

XSD), které slouží pro stahování dat

○ WMS přes ArcGIS for INSPIRE extension

Témata nepodporovaná Esri
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● Úprava designu a integrace ESRI Geoportal Serveru

● lokalizace a podpora přepínání jazyka geoportálu EN/GR

● integrace na autentizaci/autorizaci DLS portálu

Aplikační část





● Map Viewer

○ WebApp Builder

○ integrovaný do ESRI Geoportal Serveru

○ napojení na vyhledávací služby Geoportal Serveru

Aplikační část





● INSPIRE metadatové profily (data, services)

○ Abstract

○ Title

Aplikační část



Struktura metadat

● Datasets

○ pro každého poskytovatele dat

● View services

○ po tématech

● Download services

○ po tématech

Metadata



Metadata k datům



Děkujeme za pozornost


