PISO LOKACIJSKA
INFORMACIJA
avt o m a tizira na pri prav a l ok ac i j s k e in f o r m a c ije

Avtomatizacija

Zakonodaja

paket za avtomatizacijo izdaje lokacijske

skladno z zakonodajo in veljavnimi

informacije z enostavno nadgradnjo

pravilniki

Kmetijska zemljišča

Kartografske priloge

hitra priprava potrdil za sklad kmetijskih

tiskanje kartografskih prilog po

zemljišč

principu »kopija je enaka originalu«

Vloge

Uporaba parcel

pregledovanje rezultatov presekov in

možnost uporabe parcel, na katere

priprava vlog na podlagi risanja območij

je bil sprejet prostorski akt

Ažurnost podatkov

Povezljivost

stalno posodobljeni sloji parcel in drugi

povezljivost z dokumentnim

podatki gospodarske javne infrastrukture

sistemom
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Hitra začetna vzpostavitev
Že v dobrem tednu vam lahko omogočimo
avtomatsko izdajanje LI z osnovnimi informacijami.
Po potrebi vam lahko osnovo v zelo kratkem času
nadgradimo v avtomatizirano izdajo popolne
lokacijske informacije.

PISO Lokacijska informacija

Funkcionalnosti

Aplikacija PISO Lokacijska informacija omogoča
avtomatizacijo postopkov pri izdajanju lokacijske

vnos podatkov z vloge

informacije na podlagi veljavnih prostorskih aktov.

sprotna kontrola vnosa
izdelava večjega števila lokacijskih informacij
za eno vlogo
urejanje evidence vlog ter lokacijskih informacij
spremljanje rokov izdaje lokacijskih informacij
povezava na ostale module aplikacije
pregled vlog na karti
pregled presekov na karti
vnos parcel za vlogo tudi z risanjem geometrije

Kartografske priloge

prenos podatkov iz dokumentnega sistema

Kartografske priloge uporabljamo pri pregledu, pripravi

priprava najrazličnejših potrdil, vezanih na

in tiskanju kartografskih prilog lokacijske informacije.

lokacijo

Vir kartografskih podatkov mora biti enak viru tiskanja
uradnih kartografskih prilog aktov, kar zagotavlja princip
»kopija je enaka originalu«.

Avtomatiziran obrazec
Avtomatiziran obrazec je namenjen pripravi pisnega dela
lokacijske informacije, ki glede na stopnjo popolnosti
občinskih podatkov v celoti ali delno avtomatizira
pripravo lokacijske informacije. Podprte so vse
predpisane oblike, pri čemer se obrazci v MS Wordu
napolnijo z razpoložljivimi podatki ter opozorilnimi
komentarji, na osnovi katerih lahko uporabnik po potrebi
lokacijsko informacijo tudi dopolni.
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