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GeoMedia WebMap
GeoMedia WebMap е уеб-базиран продукт за
визуализация и анализ на карти на Intergraph.
Той дава възможност на потребителите да
изграждат мощни гео-пространствени уебприложения – като интерактивни уеб-сайтове и
програмируеми уеб-услуги. Тези уебприложения осигуряват достъп в реално време
до гео-пространствените данни, поддържани от
Вашата организация или достъп до геопространствените данни на всяка организация,
която е решила да даде достъп до тях
посредство стандартни за индустриални
методи.
®

Напълно мащабируема уебархитектура
 Осигурява

необходимите
експлоатационни свойства за обслужване на
всички Ваши клиенти, използващи уебприложения
 Осигурява съответствието на Вашите уебприложения с потребностите на клиентите,
когато изискванията се повишават

Получете възможно наймного от Вашето уебприложение

GeoMedia WebMap включва няколко
компонента и други продукти, които могат да
помогнат при изграждането и разширяването
Мощни възможности за визуализация
на Вашето уеб-приложение.
 Генериране на карти в растерен или
 GeoMedia WebMap Administrator –
векторен формат
инструмент за администриране на
GeoMedia WebMap на уеб-сървъра
 Пренасяне и рендериране на карти в
 GeoMedia WebMap Publisher – графични
уеб-среда при използване на Scalable
инструменти за лесно създаване на геоVector Graphics (SVG)
пространствени уеб-сайтове или уеб-услуги
 Запитване на бази данни и намиране
 GeoMedia – десктоп приложение за
на информация, описана в карта
визуализиране и анализ на гео При кликване с мишката върху даден фичър
или област на карта се показва информацията пространствени данни
за него, записана в базата данни
 GeoMedia SMMS – инструмент за
 Ориентация в големи информационни
създаване и редактиране на FGDCмасиви с помощта на прост интерфейс
съвместими мета данни
 GeoConnect – продукт за обслужване на
 Създаване на тематични карти
FGDC-съвместими мета данни в уеб-среда
 Генериране на етикети, които избягват
GeoMedia WebMap Publisher
конфлити помежду си r
Мощни инструменти за анализ
 Публикуване на гео-пространствен уебсайт
или уеб-услуга без необходимост от
 Подобрена функционалност на
писане дори на един ред код
пространствения анализ в уеб-среда
 Първоначално конфигуриране на уеб Извършване на сложни пространствени
сайт или уеб-услуга с инструмента за
запитвания
конфигуриране на GeoMedia WebMap
 Генериране на буферни зони
Publisher
 Геокодирани адреси
 Дефиниране на съдържанието на
Директен, интероперативен достъп в реално публикуваните гео-пространствени уебвреме до гео-пространствени данни
сайтове или уеб-услуги с GeoMedia
 Достъп до хранилища на геоWebMap Publisher Administrator
пространствени данни от всички поддържани Уеб-услуги
от GeoMedia формати
 Лесно създаване и конфигуриране на
 „Жива” връзка с Вашите данни – не
уеб-услуги по индустриален стандарт
се налага предварително публикуване или
 Използване дефинираните с GeoMedia
транслиране
WebMap уеб-услуги, които следват
 Едновременен достъп до няколко
изискванията на Open Geospatial Consortium
гео-пространствени формата
(OGC™) и World Wide Web Consortium (W3C)
 Интегриране на няколко формата в един
 Бързо и лесно създаване на уеб услуги с
изглед в уеб-браузера
GeoMedia WebMap Publisher, визуален
инструмент

Реални ползи от GeoMedia
WebMap
Дава на уеб-потребителите мощта на геопространствената обработка и превръща
използването на гео-пространствена
информация и функционалност в рутинна
дейност
 Осигурява максимална полза от Вашата
географска информация и функционалност
чрез нейното публикуване в интернет –
давайки на служителите, клиентите и
останалата публика бърз и лесен достъп до
Вашата гео-пространствена данни и
функционалност
 Осигурява достъп до данните от всякъде
по всяко време – дава възможност на
служителите да използват актуална
информация и по този начин да повишат
производителността
 Създава и конфигурира уеб-сайтове и
уеб-услуги без необходимост от опит в
програмирането
 Създава и конфигурира уеб-услуги,
използващи OGC спецификациите,
включително OGC-съвместимите версии на
Web Map Server (WMS) и Web Feature Service
(WFS)
 Използва предимството на изпитан модел
с мащабируема функционалност



GeoMedia WebMap 6.0 осигурява уеб-услуги, лесни
за създаване и конфигуриране. В горния пример
WMS клиент, използващ OGC стандарта показва
резултатите от услугата “map generate”
(генериране на карта), създадена с GeoMedia
WebMap – без никакво специално програмиране.

