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Szanowni Państwo,
W dzisiejszym świecie informacje odgrywają coraz większą rolę. Jednak różnorodność
i ogrom tych informacji sprawiają, że coraz trudniej jest je opanować, odpowiednio
zweryfikować i przetworzyć tak, aby otrzymać rzeczywisty obraz sytuacji. Szybkie i trafne
podejmowanie decyzji i sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem jest możliwe tylko
wtedy, gdy mamy dostęp do wiarygodnych i rzetelnych informacji, które zostały poddane
szczegółowej analizie i przedstawione w czytelny sposób.
Firma GEPOL stworzyła nowoczesny system zarządzania informacją, który jest
oparty na wieloletnim doświadczeniu w zakresie gromadzenia, przetwarzania
i wizualizowania danych a także doradztwa i przeprowadzania analiz przestrzennych.
System ten jest nastawiony na potrzeby informacyjne przyszłych użytkowników i pozwala
na wnikliwe i całościowe spojrzenie na przedsiębiorstwo.

MOŻLIWOŚCI I BUDOWA SYSTEMU
System oferowany przez GEPOL Sp. z o.o. jest systemem GISowym (Geographic
Information System – System Informacji Geograficznej) i umożliwia firmom
maksymalne wykorzystanie wszystkich informacji, dzięki uwzględnieniu wymiaru
lokalizacji, który cechuje około 85% danych. Systemy GISowe są od wielu lat
wykorzystywane do celów komercyjnych w Stanach Zjednoczonych a od niedawna także w
Europie Zachodniej.
Połączenie na platformie geograficznej informacji pochodzących z różnych źródeł
i zwizualizowanie ich w postaci mapy cyfrowej pozwala na najbardziej czytelną
i przejrzystą ich prezentację, dzięki czemu można łatwo dostrzec zależności między
różnymi, pozornie ze sobą niepowiązanymi zjawiskami. Analizowanie informacji staje się
o wiele prostsze i mniej czasochłonne, ponieważ system odnosi się nie tylko do pojęć
abstrakcyjnych, takich jak: nazwiska, numery PESEL czy numery kont bankowych, ale
także do obiektów i zjawisk rzeczywistych, takich jak: województwa, miasta, drogi,
budynki, sklepy itp. Dzięki temu mogą Państwo ZOBACZYĆ wiele zjawisk, które
często są „ukryte” w nazwach czy cyfrach.

Proponowany przez naszą firmę system zawiera trzy rodzaje informacji.
I. Pierwszy z nich to warstwy podstawowych informacji dotyczących m.in. sieci
komunikacyjnej, hydrograficznej, osadniczej i jednostek administracyjnych. Na te
warstwy informacji składają się poszczególne elementy mapy cyfrowej, które są
zwektoryzowane, dzięki czemu można podłączać do nich dowolną ilość informacji i na
tej podstawie przeprowadzać analizy przestrzenne. Warstwy te stanowią podstawową
bazę danych, która może być później rozbudowywana w zależności od potrzeb
konkretnych użytkowników.
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WARSTWY INFORMACJI PODSTAWOWYCH W SYSTEMIE

tunele i przeprawy
promowe (zlokalizowane
na głównych ciekach do
których można dojechać
drogą krajową lub
wojewódzką) ok. 23 obiektów

wiadukty zlokalizowane
na drogach krajowych
i wojewódzkich oraz
liniach kolejowych
- ok. 1500 obiektów

mosty zlokalizowane na
drogach krajowych i
wojewódzkich oraz głównych
ciekach - ok. 4300 obiektów

przebieg i numeracja dróg
jest zgodna z danymi z
poszczególnych Zarządów
Dróg Wojewódzkich

sieć drogowa
infrastruktura drogowo-kolejowa

stacje i przystanki kolejowe
z bazą danych zawierającą
teryt miejscowości i nazwę
stacji kolejowej

dysponujemy
także siecią dróg
pozostałych
utwardzonych

Sieć komunikacyjna

Sieć hydrograficzna rzeki i zbiorniki wodne wraz
z bazą danych

sieć kolejowa
INFORMACJE PODSTAWOWE
przejścia graniczne
i Urzędy Celne

miasta, wsie, osady,
przysiółki wraz z
bazą danych, która
zawiera ok. 48 000
rekordów
nazwa
(zgodność z
oficjalnym
nazewnictwem
stosowanym
przez GUS)

drogi krajowe,
wojewódzkie
i pozostałe

Sieć osadnicza

w skład bazy
danych wchodzą:

TERYT (Krajowy Rejestr
Urzędowy Podziału
Terytorialnego Kraju), który
pozwala na identyfikację
jednostki administracyjnej, do
której należy dana
miejscowość oraz rodzaju
jednostki osadniczej

lokalizacja przejść
granicznych morskich,
rzecznych, drogowych,
kolejowych, turystycznych
i Urzędów Celnych

jednostki
administracyjne

liczba
ludności
miast

Teryt

dane o
powierzchni

obszerna baza danych
dotycząca m.in.
rodzaju ruchu
granicznego,
ograniczeń w ruchu,
godzin otwarcia

wszystkie linie są
odpowiednio opisane
w podłączonej bazie
danych

linie kolejowe:
Ÿ
zelektryfikowane,
niezelektryfikowane,
Ÿ
czynne i nieczynne
Ÿ
wąsko- i szerokotorowe

podział administracyjny kraju na
województwa, powiaty, gminy
(dla poszczególnych lat z uwagi
na zachodzące zmiany w podziale
administracyjnym Polski)

baza danych

II. Drugi rodzaj informacji to dane umożliwiające geokodowanie, do których należą:
· dane adresowe - w ich skład wchodzą: nazwy miejscowości (zgodne
z oficjalnym nazewnictwem stosowanym przez GUS) i pocztowe numery
adresowe PNA, które są aktualizowane co kwartał i zawierają informacje
o wszystkich urzędach pocztowych oraz innych jednostkach posiadających
własny PNA;
· numery Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju
(w skrócie rejestr TERYT) rejestr ten stanowi obowiązujący standard
identyfikacji terytorialnej dla organów prowadzących urzędowe rejestry i
systemy informacyjne administracji publicznej oraz stosowany jest w wielu
innych ewidencjach, rejestrach i systemach odnoszących się do jednostek
terytorialnych, umożliwiając integrację danych gromadzonych w tych
systemach.
Dzięki tym danym możliwe jest dołączenie do systemu i zwizualizowane w
postaci mapy cyfrowej dodatkowych informacji dotyczących np. Państwa klientów,
przedstawicieli handlowych, obszarów działania firmy lub konkurencji.
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Trzeci rodzaj informacji to wszelkiego rodzaju dane ilościowe i jakościowe:
· Dane ilościowe - np. dane statystyczne zwizualizowane w postaci map
tematycznych w granicach administracyjnych gmin, powiatów oraz województw.
Każda jednostka administracyjna posiada bazę danych, w której zawarte są
informacje o jej nazwie, TERYCIE oraz dokładnej wartości zwizualizowanej
cechy. Mapa tematyczna tworzona jest w oparciu o dowolnie ustalone przedziały
liczbowe lub rzeczywistą wartość cechy w zależności od potrzeb klienta.
Przykładowe dane statystyczne wykorzystywane przy tworzeniu map
tematycznych:
- podział terytorialny,
- ludność,
- rynek pracy,
- gospodarka komunalna,
- handel,
- turystyka,
- szkolnictwo,
- ochrona zdrowia,
- kultura i sztuka,
- dochody i wydatki budżetów jednostek administracyjnych,
- transport i łączność, itd.
· Dane jakościowe – oferujemy system działający wg kodu EKD (Europejska
Klasyfikacja Działalności) lub PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) obecnie
obowiązującego
podziału
podmiotów
gospodarczych.
System
umożliwia
użytkownikowi wybranie z obszernej bazy poszczególnych przedsiębiorstw,
zakładów, instytucji, itp. w zależności od poszukiwanego profilu działalności. Na
podstawie tych danych możliwe jest przeprowadzanie takich analiz przestrzennych
jak: rozmieszczenie konkurencji, potencjalnych klientów, określenie ilości
zakładów w danej miejscowości i wiele innych.

Poszczególne poziomy informacyjne systemu podłączone są do bazy danych, która może
być wzbogacana o dowolne informacje w zależności od potrzeb użytkownika. Mogą to być
dane wewnętrzne firmy pochodzące z różnych działów (np. z faktury z księgowości) lub
dowolne dane zewnętrzne.

ZASTOSOWANIE SYSTEMU W ZARZĄDZANIU
Ze względu na możliwości integrowania i wizualizowania danych jakie daje Państwu nasz
system, w znaczący sposób wspomaga on zarządzanie przedsiębiorstwem na wielu
płaszczyznach od prognozowania, planowania i podejmowania decyzji po kontrolowanie
przedsiębiorstwa i przekonywanie innych osób do proponowanych rozwiązań.
Przykładowe analizy przestrzenne:
·

lokalizacja klientów, dłużników, oddziałów firmy, konkurencji,

·

optymalizacja tras przejazdu,

·

analiza dostępności klientów, surowców, punktów usługowych,

·

lokalizacja nowych punktów handlowych/usługowych, oddziałów firm,

·

analiza rentowności poszczególnych punktów handlowych/usługowych,
oddziałów,

·

wyznaczanie zasięgu działania przedstawicieli firmy,

·

penetracja rynku.

P.P.H.U. GEPOL Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 22
60-819 Poznań
Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział XXI KRS, RHB 4980

tel./fax (061) 843 04 97
e-mail: gepol@gepol.com.pl
www.gepol.com.pl

© P.P.H.U. „GEPOL” Sp. z o.o., 2003
Tekst oraz ilustracje objęte są prawami autorskimi. Żaden fragment oferty nie może być wykorzystywany bez zgody autora

SYSTEMY
INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

DORADZTWO PERSONALNE
I ORGANIZACYJNE

Przykłady analiz i wizualizacji danych
Ponieważ system posiada obszerną bazę danych i umożliwia nakładanie na siebie różnych
warstw informacyjnych użytkownik można szybko otrzymać odpowiedź zarówno na
proste jak i złożone zapytania.
Zapytania mogą dotyczyć np. podziału administracyjnego, podmiotów gospodarczych,
sieci osadniczej kraju, danych adresowych.
Poniższa mapa przedstawia wszystkie miasta i wsie w Polsce ok. 48 000 rekordów.

Przy użyciu prostych komend „Pokaż/Wybierz” można uzyskać odpowiedzi na różne
zapytania i m.in.:
·

wyszukiwać wszystkie miasta/miejscowości/wsie sołeckie w obrębie danej gminy,
powiatu, województwa ze wskazaniem ich liczby,

·

wyszukiwać urzędy administracji samorządowej.
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wyszukiwać miejscowości wg różnych kryteriów: np. nazwa, liczba mieszkańców,
struktura ludności
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wyszukiwać urzędy pocztowe i miejscowości o określonym kodzie pocztowym
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·

wyszukiwać firmy i instytucje w całej Polsce, w poszczególnych województwach
/powiatach / gminach/ lub miejscowościach

·

wyszukiwać miejscowości z zakładami przemysłowymi wg branż (kod EKD, PKD)
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wyszukiwać gminy/ powiaty /województwa o określonej powierzchni (także ze
wskazaniem powierzchni w kilometrach kwadratowych lub hektarach)
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wyszukać miejscowości leżące na określonych trasach/ze zjazdami z autostrad lub
drogi przechodzące przez daną miejscowość, gminę, powiat, województwo
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·

wyszukiwać drogi krajowe, wojewódzkie, autostrady, drogi ekspresowe i linie
kolejowe w wybranych jednostkach administracyjnych

·

wyszukiwać stacje i wiadukty kolejowe
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wyszukiwać przejścia graniczne drogowe, kolejowe, rzeczne, morskie i turystyczne
o określonym ruchu (np. tylko osobowym, tylko towarowym, osobowym i towarowym,
tylko mały ruch graniczny) a także izby i urzędy celne
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System udziela także odpowiedzi na wiele innych zapytań takich jak:
· wyszukaj przejścia graniczne z danym krajem z zaznaczeniem np. przejść granicznych
turystycznych sezonowych dla rowerzystów i niepełnosprawnych,
· wyszukaj drogi dochodzące do wybranego przejścia granicznego lub oblicz odległość
z danej miejscowości do najbliższego przejścia granicznego danego typu z wybranym
krajem i pokaż czas oczekiwania na nim,
· wyszukaj gminy, w których leży określony park,
· wyszukaj miejscowości w określonej gminie posiadające stację kolejową,
· pokaż sieć hydrograficzną Polski/ województwa/ powiatu/ gminy,
· wyszukaj miejscowości przez które przepływa określona rzeka/ leżące nad jeziorem
lub morzem,
· wyszukaj Urzędy Miasta i Gminy,
· pokaż i wskaż liczbę powiatów/ gmin należących do danego województwa/powiatu,
· wyszukaj gminy wiejskie/ miejskie/ wiejsko-miejskie, powiaty grodzkie, miasta
wojewódzkie,
· wyszukaj powiat (gminę) z największą liczbą miejscowości, miast, wsi itp.,
· wyszukaj w poszczególnych powiatach/gminach miejscowości z bankomatem,
·

pokaż drogę o określonym numerze,

·

pokaż drogę pomiędzy miejscowością X i Y przez miejscowość Z, oblicz odległość
między nimi i pokaż drogę najkrótszą, najszybszą i najtańszą,

·

oblicz długość dróg w wybranej jednostce administracyjnej,

·

znajdź wybrane mosty, wiadukty i czynne przeprawy promowe na wybranych
rzekach,

·

znajdź odcinki projektowanych autostrad,

·

wyszukaj linie kolejowe, stacje lub przystanki kolejowe i oblicz odległości między
nimi.

Podane powyżej przykłady ilustrują tylko możliwości systemu na poziomie informacji
podstawowych. Jeżeli dołączymy do nich Państwa dane, możliwe będzie przeprowadzanie
bardziej złożonych, określanych przez Państwo analiz, które pozwolą odpowiedzieć na
wiele pytań związanych z działalnością przedsiębiorstwa.
Informujemy, że nasza firma posiada akredytację Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości na świadczenie usług współfinansowanych w ramach programu
innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw, co wiąże się z możliwością
współfinansowania świadczonych przez nas usług z programu Phare.
Jeżeli mielibyście Państwo pytania odnośnie proponowanych przez nas rozwiązań,
prosimy o kontakt z naszą firmą.

P.P.H.U. GEPOL Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 22
60-819 Poznań
Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział XXI KRS, RHB 4980

tel./fax (061) 843 04 97
e-mail: gepol@gepol.com.pl
www.gepol.com.pl
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