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Ośrodek Szkolenia Geodetów i Kartografów Stowarzyszenia Geodetów Polskich
Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Łodzi

„Szkolenie w zakresie aktualizacji mapy zasadniczej w formacie
GML oraz opracowania wyników pracy geodezyjnej”
6 listopada 2019 roku (środa) od godziny 10:30 do 15:30

w budynku NOT, Łódź, pl. Komuny Paryskiej 5a, sala nr 202

Jerzy Biegalski - Firma C – Geo Softline Plus
1. Wymagania związane z opracowaniem map obiektowych w kontekście obowiązujących przepisów
(rozporządzenia w sprawie standardów…, mapy zasadniczej…, ewidencji gruntów i budynków…, baz
danych GESUT…)
-wprowadzenie: podstawowe informacje o standardzie GML,
- szablony map, bazy danych, zabezpieczanie przetwarzanych danych
2. Przetwarzanie importowanych do C-GEO danych PZGiK:
- generowanie mapy zasadniczej na podstawie danych z plików GML,
- procedura postępowania od importu GML, przez jego aktualizację, do utworzenia
różnicowego pliku GML,
- raporty, wykazy (np. WZDE) i inne operacje na danych z PZGiK
3. Kontrola danych:
- kontrola danych na etapie ich wprowadzania,
- kontrole topologii w zakresie wymagań w przepisach,
- kontrola plików wynikowych GML w walidatorze wbudowanym w C-GEO, w GML Factory oraz aplikacjach
do walidacji udostępnionych przez GUGiK.
150 zł od członka SGP Oddziału w Łodzi, który ma opłacone składki.
250 zł od każdej innej osoby uczestniczącej w szkoleniu.
/w cenie obiad + zestaw kawowy/
Stowarzyszenie Geodetów Polskich Oddział w Łodzi, pl. Komuny Paryskiej 5a, 90-007 ŁÓDŹ
Nr konta PKO BP Oddział Łódź 1710 2033 5200 0011 0200 1050 72, z dopiskiem „opłata za „Szkolenie
w zakresie aktualizacji mapy zasadniczej w formacie GML oraz opracowania wyników pracy geodezyjnej”,
nazwisko i imię
Zgłoszenie uczestnictwa należy wysłać na adres lodz@sgp.geodezja.org.pl z podaniem imienia i nazwiska
zgłaszanej osoby oraz danych do faktury do dnia 22 października 2019 roku.
Faktury i świadectwa ukończeniu kursu będą wydawane po zakończeniu szkolenia w miejscu szkolenia.
Zgłoszenia wyłącznie drogą mailową.

