GEOMEDIA® SMART CLIENT
ОПРОСТЕНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЪВЪРШЕНСТВАНИ ГЕОПРОСТРАНСТВЕНИ
БИЗНЕС РАБОТНИ ПОТОЦИ В ЦЯЛОТО ПРЕДПРИЯТИЕ

ПРЕДИМСТВАТА НАКРАТКО
• Лесно управляеми процедури и
инструмент за създаване на работни
потоци (Workflows), даващи възможност
за лесно въвеждане на
геопространствени данни
• Възможност за динамична промяна на
потребителския интерфейс в
съответствие с ролите на потребителя
или на специфичните стъпки от работните
потоци
• Модерна геопространствена
функционалност, която включва
прихващане на векторни данни и
редактиране, използване на Snapфункция и помощни средства за чертане
• Валидиране на данните и формата
• Подобрено гео-кеширане за по-добра
работа и мобилно редактиране в Offlineрежим
• Интегриране
системи
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външни

данни

и

• Мощно и гъвкаво управление на достъпа
чрез AD и LDAP връзка
• Висококачествен печат в действителен
мащаб и изчертаване на формати А4 до
А0
• Висока ефективност и независимост от
браузера, предоставящи лесно
администриране и избягване на
проблеми, свързани със съвместимостта
• Допълнение към GeoMedia Desktop и
WebMap

Традиционните географски информационни системи (ГИС) са много
подходящи за използване в проекти или от отдели, потребителите на които
имат опит с ГИС. Работата в многодисциплинарни среди поставя сложни
изисквания и предизвикателства, с които много традиционни продукти не
могат да се справят без допълнително адаптиране. Тези предизвикателства се
проявяват в четири основни области:
• Лесно използване; неподходящите инструменти увеличават разходите за
обучение и поддръжка, като в същото време намаляват продуктивността на
потребителите и качеството на данните
• Възможност да се управлява и координира достъпа до активи със споделени
данни между отдели или длъжности
• Управление на разходите и риска при разработване, постепенно въвеждане
и поддържане на режим на адаптиране според конкретните нужди
• Разходи за покупка, поддръжка и подкрепа на много десктоп лицензи
Intergraph® GeoMedia® Smart Client отговаря на нуждите на
многодисциплинарни дейности и поддържа повече от 25 000 потребители в
области, обхващащи национални, регионални и общински управления, както и
управление на инфраструктура, управление на земя и обществена
безопасност. На предприятието се предоставя геопространствена платформа,
поддържаща голям брой потребители, които не могат да работят с пълна гама
от десктоп продукти, но чиито работни потоци се нуждаят от модерна
геопространствена функционалност, която не се поддържа от обикновените
програми за създаване на карти за Интернет. GeoMedia Smart Client постига
това чрез уникална комбинация от следните възможности:
• Лесно използване от потребителя и опростено администриране на продукти,
базирани на браузер
• Мощни геопространствени възможности, съответстващи на традиционните
десктоп продукти
• Функционалност на управление на данните и потребителите, която е важна
при внедрявания в предприятия с много отдели или среди, които работят
заедно
Силата и гъвкавостта на тези съчетани характеристики дават възможност на
компаниите да въведат и поддържат лесни за използване, високоефективни
работни потоци.
МОЩНА ГЕОПРОСТРАНСТВЕНА ФУНКЦИОНАЛНОСТ
Геопространствените възможности на GeoMedia Smart Client включват мощни
функции, като прихващане и редактиране на векторни данни (вкл. използване
на Snap-функция и различни помощни средства за чертане и оразмеряване),
създаване на потребителски слоеве, анализ и голямоформатен печат в
действителен размер.
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БИЗНЕС ЛОГИКА
В основата на GeoMedia Smart Client са лесно
конфигурируеми правила и инструмент за създаване на
работни потоци, които позволяват на организациите
въвеждането на собствени работни потоци, управлението
на достъпа до ниво характеристики, валидирането на
данните и интегрирането с други системи. Лесният за
използване интерфейс и възможността за насочване на
потребителите с форми, специфични за определени
задачи и работни потоци, намаляват разходите за
обучение и увеличават продуктивността и качеството на
данните. Координираният достъп, моделите на данни и
жизнените цикли повишават споделянето на информация
и повторното използване. Така се избягват неефективност,
грешки и рискове, които обикновено се появяват в
резултат на това, че различни позиции работят със свои
собствени данни.

по този начин се намалява натоварването на картовите
сървъри и мрежи. Това повишава значително
ефективността особено по отношение на времената на
достъп и намалява до минимум обема на данни,
прехвърлящи се от сървъра. Кешираните при клиента
данни се поддържат актуални чрез напълно
автоматизиран процес, използващ времеви печати, без да
е необходима намеса от страна на клиента.
Този процес дава възможност за работа в Offline-режим,
който позволява да работите с клиента като мобилна
платформа и действа като защита при проблеми с
мрежата.

ЛЕСНО ИЗПОЛЗВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА SMART CLIENT
Използването на Intergraph Smart Client дава силата на
десктоп функционалността без разходите и сложността на
въвеждане на десктоп приложения. Базирана на
стандартна Java Web Start технология, тя работи като
самоконфигуриращ се и актуализиращ
се „умен” клиент. Това осигурява високоефективна
клиентска платформа, съвместима с повечето основни
операционни системи (Windows®, LINUX, Mac и т.н.) без
зависимост от продукти на трети страни или проблемите,
които произтичат от различните версии на браузери и
настройки или съвместимостта на операционни системи.
При GeoMedia Smart Client комуникацията между клиента
и сървърите за приложения е изцяло базирана на Web
услуги, като се използва Simple Object Access Protocol
(SOAP).
КЕШИРАНЕ
Използването на интелигентно кеширане за растерни и
векторни данни позволява избраните графични данни
(като въздушни снимки, кадастрални планове и т.н.) да
бъдат кеширани или на сървъра в LAN-a или при клиента.
Тогава данните могат директно да се прочетат от паметта и

ЗА INTERGRAPH
Intergraph е водещ световен доставчик на инженерен и геопространствен софтуер, който позволява на клиентите да визуализират сложни данни. Бизнес организации и правителства в повече от 60
страни разчитат на специфичен за отрасъла софтуер за организиране на огромни количества данни, за да направят процесите и инфраструктурата по-добри, по-сигурни и по-бързи. Софтуерът и услугите
на Intergraph позволяват на клиентите да изграждат и управляват по-ефективни съоръжения и кораби, създават интелигентни карти и защитават важни инфраструктури и милиони хора от цял свят.
Intergraph функционира чрез две звена: Обработваща промишленост, енергетика и корабостроителна индустрия (PP&M) и Сигурност, правителствено управление и инфраструктура (SG&I). Intergraph
PP&M предоставя ентерпрайз инженерен софтуер за проектиране, изграждане, функциониране и управление на данни на съоръжения, кораби и офшорни приспособления. Intergraph SG&I предоставя
геопространствени решения за обществената безопасност и сигурност, отбраната и разузнаването, правителството, транспорта, фотограметрията, комуналните услуги и комуникационните индустрии.
Intergraph Government Solutions (IGS) е независимо подразделение на SG&I, което отговаря за работата с федералните и отбранителните ведомства на правителството на САЩ.
Intergraph е изцяло собственост на Hexagon AB, (скандинавска стокова борса: HEXA B) и (Швейцарска стокова борса: HEXN)
За повече информация посетете www.intergraph.com и www.hexagon.se.
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