GeoCalc GIS 2
Asztali GIS alkalmazás Professzionális GIS funkciókkal
Főbb funkciók:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Liszensz
1 számítógépre
A program egyedi, használatához nem kell
más GIS alkalmazás
Hardverkulcsos védelem
Platform
Az összes 32/64 bites MS Windows
operációs rendszer
Projekt szervezés
Az adatrétegek formátumát kezeli, a réteg
és objektum információkat (szöveges)
projekt állományban tárolja
Vektor formátumok (import)
AutoCAD (DXF), ESRI formátumok (SHP,
E00, ArcSDE, MDB), GeoMedia (MDB),
MapInfo (MIF, MID, TAB), MicroStation
(DGN), OpenGIS (GML, SQL réteg), GPS
Exchange Format (GPX), Tiger 2000,
Google Earth KML, USGS DLG, SDTS,
szöveges (CSV)
ESRI TIN (GRD, FLT, ADF)
Képformátumok (import)
BMP, JPG, PNG, GIF, TIFF, GeoTIFF, Erdas
Imagine (IMG)

Adatkezelés
Megjelenítés (réteg lista, átnézeti
térkép)
Minden objektum egyedi
tulajdonságú
Szimbólumok
Tematikus térkép
Feliratkezelés
Nyomtatás
Térképi műveletek
Térbeli lekérdezés
Tárolt lekérdezések
Elemzés
Térbeli indexelés
Dokumentumkezelés
Címkeresés
Export/Import
Hálózati lekérdező
Szakági adatbázisok
(Temető nyilvántartás,
Önkormányzati)

TIN formátumok (import)
ESRI TIN (GRD, FLT, ADF), USGS DEM,
szöveges (CSV)
Export formátumok
SHP, MID/MIF, DXF, GML, KML, DLG
BMP, JPG, PNG, TIF
Adatbázis kapcsolat
GeoCalc SQL, ADO, Firebird, Interbase,
MS SQL, MySQL, Oracle, PostgreSQL,
SQLite, Sybase ASA/ASE
Program verziók
PRO
Minden funkció elérhető
Desktop
• Export funkció korlátozott, csak GML
formátumú adatokat lehet írni,
• GIS gyors adatbevitel nem aktív
Árak
PRO

Desktop

16 000 Ft + Áfa / hó
8 000 Ft + Áfa / hó

Teljes körű terméktámogatás a bérleti idő alatt.

GeoCalc GIS 2
www.geocalc.hu

Szakági adatbázis
TEMETŐ nyilvántartás
A temető nyilvántartás modul
minden olyan jellegű adat
rögzítésére, lekérdezésére
alkalmas (sírbolt könyv,
nyilvántartó könyv, használati
idő, rendelkező adatai), amelyet
a törvényi előírások
tartalmaznak mind a térképi,
mind a szöveges felületen
keresztül.
Jogszabályi háttér
A nyilvántartó program megfelel
az 1999. évi XLIII. törvény által
előírt nyilvántartó- és sírbolt
könyv elektronikus formában
(121/2005-ös kormányrendelet)
történő vezetésére.
Főbb jellemzők
• Digitális nyilvántartás
• Térképi és leíró adatok
kombinálása
• Általános és egyedi lekérdezés
• Nyomtatható körlevelek és
riportok, levelezés
• Dokumentum csatolása
• Partnernyilvántartás
• Digitális archiválás (jogszabályi
éves kötelezettség)
• Speciális műveletek
• 1 programmal maximum 3
temető nyilvántartása
végezhető el

GeoCalc GIS
GCSoft Informatikai Kft
8000 Székesfehérvár, Budai 62
www.gcsoft.hu

Sírbolt könyv

Nyilvántartó könyv

GeoCalc GIS 2 Desktop + TEMETŐ modul
Az ajánlott rendszer a térképi és leíró adatok hatékony kombinálásával könnyű és
egyszerűen kezelhető alkalmazást, amely minden olyan jellegű adat rögzítésére,
lekérdezésére alkalmas (sírbolt könyv, nyilvántartó könyv, használati idő, rendelkező
adatai), amelyet a törvényi előírások tartalmaznak mind a térképi, mind szöveges
felületen keresztül. Részei:
Nyilvántartás
•
Sírbolt könyv
•
Nyilvántartó könyv
•
Használati idő
•
Csatolt dokumentumok
•
Rendelkező/partner nyilvántartás

Lekérdezés
•
Gyors lekérdezések
•
Sírbolt és Nyilvántartó könyv
adataiból
Digitális archiválás, Statisztika

GeoCalc GIS Temető
www.geocalc.hu

Kapcsolat
Kulcsár Attila - (30) 293-3463
info@geocalc.hu
Teljes körű geodéziai felmérés, adatfeltöltés,
GIS adatbázis építés, üzemeltetés.

A programrendszer ára, amely 1 temető teljes
körű nyilvántartását végzi egy számítógépen

12 700,- Ft / hó

Cégünk más értékesítési politikát folytat, amire azért van szükség, mert a felhasználók térinformatikai jellegű adatai jelentős értékkel
bírnak, aminek védelméhez, hatékony felhasználásához megfelelő terméktámogatást kívánunk nyújtani – értéknövelt szolgáltatásként!
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