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Co nás čeká? 

• Esri, SDI, INSPIRE 

• Aktuální potřeby a jejich řešení 

• UKÁZKA 

• Blízká setkání třetího druhu 

 

 

 



INSPIRE – evropské SDI 

Integrace všech úrovní veřejné správy. 

             Podpora otevřeného přístupu, spolupráce, harmonizace. 

Široká komunita uživatelů a aplikací 

GIS služby 

Výkon veřejné 

 správy 

Veřejnost 

• autorizovaná data 

• garantované služby 

• katalogizovaný obsah 

 

 

 

• nástroje 

• infrastruktura 

Věda a výzkum 
Vývojáři  

infrastruktury 

Vývojáři  

aplikací Inovátoři 



INSPIRE jeden z prvků infrastruktury informační společnosti 

eGovernment 

GMES 

SEIS 

Podniky 
GEOSS 

INSPIRE 

Národní/Regionální/
Lokální SDI 

Neziskový sektor  
 

Veřejnost 

Infrastruktura 
informační 
společnosti 



SDI 

Sdílení je sociální aktivita 

Sdílení 

Hledání 

Hodnocení 

Užití 

Zlepšení 
• Obsah 

• Pravidla 

• Dohledatelnost 

• Integrace 

• Interoperabilita 

 

SOA je základ integrace 



Cloud 

Enterprise 

Local 

• Vyhledávání 

• Tvorba 

• Správa 

• Vizualizace 

• Analýzy 

• Spolupráce 

Web 

Mobile 

Desktop 

ArcGIS podpora INSPIRE  

ArcGIS je komplexní systém pro práci s prostorovými informacemi 



Plnění aktuálních požadavků INSPIRE 

2010 

2011 

Future 
Next 

2.0 
Nyní 



Když to nejde nalézt, nelze to ani použít 

Zlepšení přístupnosti. 

data.gov  

geodata.gov 

ArcGIS.com 



Geoportal  

Vyhledávání a použití zdrojů prostorových informací 

• vyhledání a prohlížení zdrojů 

• správa, publikace a uložení metadat 

• prohlížení živých služeb 

• stahování dat 



Use Case: „Chci najít data…” 

Řešení:   

• jednoduché vyhledávání 

přes klíčová slova 

• vyhledávání přes 

prostorové vymezení 

• pokročilé vyhledávání  

pro experty 

• jednoduché třídění 

výsledků 

• přehledný výpis výsledků 



Use Case: „Chci si stáhnout data …” 

Řešení:  

- výběr oblasti 

- výběr dat 

- další nastavení 

- nastavení dodacích údajů 

• Založeno na službě  

Clip-Zip-Ship  

• Rozšiřitelné pomocí 

skriptů Python 



Use Case: “Chci sdílet své zdroje…” 

Řešení:   

- přímá registrace serverů nebo 

služeb 

- online vytváření metadat 

- upload metadat 

- registrace dalších katalogových 

služeb pro harvesting 

• Podpora metadatových 

standardů: 

- INSPIRE 

- a další 



Use Case: „Potřebuji vyrobit mapu…“ 

Řešení: 

• Interní prohlížecí klient: 

- ArcGIS Server Map Services 

- OGC WMS 

- GeoRSS 

- KML 

 

• Vyhledávací klient do jiných prohlížečů 

- JavaScript, Flex, Silverlight 

- ArcGIS Desktop – ArcMap 

- ArcGIS Explorer 

- Java ADF 



Use Case: „Jsou dostupná nová data…?“ 

Řešení:   

• uložení uživatelského dotazu 

• odpověď na dotaz formou specifického GeoRSS  

• uživatel se může stát odběratelem GeoRSS zdroje 



Marcel Šíp 

INSPIRE metadata a vyhledávací služby  



Povinný subjekt 



Běžný uživatel 



Geoportal 

Novinka 

Geoportal Server 

• z Geoportal Extension se stává 

Geoportal Server 

• licencováno pod Apache 2.0  

• dostupné na SourceForge 

- zdrojový kód 

- dokumentace 

- verze 

- komunita 

- vývoj 

• nevyžaduje licenci ArcGIS Server 

• implementace a technická podpora ARCDATA PRAHA, s.r.o. 

• http://geoportal.sourceforge.com  

 

http://geoportal.sourceforge.com/


INSPIRE – blízká budoucnost 

 

2010 

Future Příště 

2011 



ArcGIS pro INSPIRE 

Využití ArcGIS k zajištění řešení pro INSPIRE 

• rozšíření desktopu 

i serveru 

• INSPIRE specifické služby 

• datové modely 

• integrované nástroje 

ArcGIS 

ArcGIS for INSPIRE 

View 

Discovery 

Download 

ArcGIS powered řešení pro povinné subjekty 



INSPIRE – budoucnost  

2010 

2019 

Budoucnost 

2011 



Co Vám můžeme nabídnout? 

 

• další evoluci ArcGIS  

• pomoc při řešení aktuálních potřeb 

• kompletní přizpůsobení vašich 

stávajících systémů a postupů 

podmínkám INSPIRE 

 

 

 




