
Map Whiteboard Vám může splnit Vaše sny

Map Whiteboard je unikátní řešení pro online kolaborativní práci s interaktivními mapami, které je

vyvíjeno mezinárodním týmem. Cílem Map Whiteboardu je usnadnit práci s mapami na webu a jejich

sdílením mezi uživateli. Důležitým přínosem je možnost živé spolupráce nad mapou s více uživateli,

možnost editovat obsah, přidávat a mazat prvky nebo komentovat. Pokud by vás Map Whiteboard zaujal,

rádi vás uvidíme na dílně pořádané v rámci Týdne Velkých a otevřených dat a Digitálních Inovačních

Hubů, ve středu 1. 2.

Co je přáním každého poskytovatele a zpracovatele prostorových dat? Mít možnost zpracovávat data

v systému a prostředí, které je mu známé a zároveň jde snadno sdílet se zákazníky a umožňuje od nich

snadno získat zpětnou vazbu. Dnes nejčastěji používaná cesta je přes použití Geoportálů či Hubů (např.

Hub4Everybody, viz https://hub4everybody.com). Metoda je to jistě dobrá, ale chybí zde přímá interakce

s uživatelem/zákazníkem. A někdy je přece jenom trochu zdlouhavá. A často to znamená přesouvat svá

data někam na cloud. Co kdybyste mohli sdílet svá data online třeba z vašeho desktopu nebo i Vaší

webové cloudové aplikace bez nutnosti data posílat a nebo mít vlastní infrastrukturu? Co je přáním

uživatele dat, třeba farmáře nebo úředníka někde na obci? Mít jednoduchou aplikaci s jednoduchým

uživatelským rozhraním, kde bude mít okamžitě k dispozici “mapy”, které budou výstupem analýz

prováděné pro něho experty (poradci, plánovači ...), a zároveň získá možnost tyto mapy komentovat,

žádat o úpravu a případně si je stáhnout. Mít možnost interaktivních zásahů a být schopen rychle vidět

výsledky. Eventuálně i diskutovat tyto výsledky s dalšími kolegy. A teď si ještě představte možnost

interakce s konferenčními systémy.

Myslíte si, že to je sen? Ne, toto se stává realitou. Je zde unikátní řešení Map Whiteboard, které umí

pracovat asymetricky a nabízet různá rozhraní různým typům uživatelů, a to jak uživatelům desktopů, tak

i webových řešení. V současné době existuje plně funkční propojení na aplikaci QGIS a knihovnu

OpenLayers, ale tým expertů z ČR, Slovenska, Lotyšska a Norska pracuje na propojení na další platformy.

A pokud budete mít zájem i Vy, můžeme Vám pomoci přes API propojit i Vaše řešení.

Máte možnost se dozvědět víc. Přijďte navštívit náš workshop ve středu 1. 2., kde

v rámci konference Týden Velkých a otevřených dat a Digitálních Inovačních Hubů

nabízíme speciální dílnu, ve které si s našimi vývojáři budete moci v praxi odzkoušet

Map Whiteboard, dozvědět se o dalších plánech, ale i pobavit se, jak Map

Whiteboard může být integrován s Vaším systémem. Přijďte s námi změnit svět GIS.

Těšíme se na Vás
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