PISO Ceste
Modul za celovito upravljanje z občinskimi cestami.

Horizontalna in vertikalna signalizacija – enostavno urejanje in zajem.
Vsi podatki za BCP – enostavno urejanje in oddaja na DRSI.
Pregled geolociranih videoposnetkov, prometnih dogodkov in zapor.
Dovoljenja za zapore, odločbe občine, prekrški.
Statistike, analize, poročila.
Integrirano v PISO spletni in namizni pregledovalnik.
Možnost vzpostavitve evidence po najkonkurenčnejši ceni na trgu.

Najbolj razširjen občinski GIS v Sloveniji.
www.piso.si

Modul PISO Ceste je namenjen celovitemu upravljanju z
občinskim cestnim omrežjem. Od temeljnih podatkov,
vezanih na odsek in stacionažo, banke cestnih podatkov
(BCP), katastra horizontalne in vertikalne prometne
signalizacije, do podpore za izdajanje dovoljenj za zapore,
prometnih informacij in cele palete statističnih in analitičnih
poročil. Vse, kar se nanaša na upravljanje z občinskim
cestnim omrežjem, je sedaj združeno na enem mestu.

Mesečna naročnina le 50 EUR.
Možnost vzpostavitve evidence po najkonkurenčnejši ceni!
Možnost postopnega nadgrajevanja vsebin!
Brez časovne vezave, poljubno število uporabnikov!

Evidenca prometne signalizacije.

Na enem mestu dobite:













podatke banke cestnih podatkov (BCP)
evidenco horizontalne in vertikalne signalizacije
prometno karto
geolocirane video posnetke (video almanah)
integracijo aktualnih prometnih informacij
podporo za izdajanje dovoljenj za zapore
kataster parkirnih mest
varnostne ograje, ovire za umirjanje prometa
vizualizacijo stanja in poškodb cestišča
modele za napovedovanje in indekse stanja cestišč
statistiko in poročila o stanju cestnega omrežja
navezavo na državno cestno omrežje

Vsebine so skladne s standardi in priporočili DRSI in DARS,
vključevati jih je možno postopno, skladno s potrebami ter
zmožnostmi. Za zajem in aplikativno pripravo posameznih
vsebin nudimo profesionalne in cenovno najugodnejše
storitve.

Geolociran videoposnetek.

Želite posneti cestno omrežje vaše občine?
Priporočamo, da nam čim prej sporočite vaše potrebe in si
pravočasno rezervirate termin z ustreznimi vremenskimi
pogoji.

Video zajem izvaja

Pri zajemu podatkov se lahko odločite za:







video almanah cestnih posnetkov
zajem podatkov evidence prometne signalizacije (EPS)
zajem podatkov banke cestnih podatkov (BCP)
oceno poškodovanosti cestišča
zajem, izboljšanje in posodobitev 3D osi
zajem vseh prepustov
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