ZAPRASZA NA SZKOLENIE

Nowosądeckie
Stowarzyszenie
Geodetów

dnia 11.09.2018 (wtorek)
w Hotelu Ibis,
ul. Pierwszej Brygady 2A,
33-300 Nowy Sącz
TEMAT SZKOLENIA:

Opracowanie i przekazywanie wyników geodezyjnych
pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych w postaci plików
GML, bazy danych BDOT, GESUT, EGIB
Szkolenie poprowadzi: dr inż. Jacek Derwisz
geodeta, programista, kierownik Katedry Geoinformatyki i Kartografii Numerycznej Wyższej Szkoły Inżynieryjno
Ekonomicznej z siedzibą w Rzeszowie
Szkolenie adresowane jest w szczególności do geodetów wykonujących prace geodezyjne oraz pracowników
administracji geodezyjnej i kartograficznej.
PROGRAM SZKOLENIA:
a) podstawowe pojęcia związane z mapą
numeryczną:
- relacyjna baza danych, relacja
- obiekty, klasy, dziedziczenie
- geometria i atrybuty opisowe obiektu
b) bazy BDOT500, GESUT, EGiB:
- baza BDOT500, zakres informacyjny bazy
- baza GESUT, zakres informacyjny
powiatowej bazy GESUT
- baza EGiB, zakres informacyjny bazy
EGiB
c) wymiana informacji:
- UML, XSD, XML, GML
- budowa pliku gml
- zawartość pliku gml
d) prezentacja autorskiej aplikacji, korzystającej
z plików w formacie gml.
- edycja mapy obiektowej
- wymiana informacji – plik różnicowy

PRZEBIEG SZKOLENIA:
900 - 1030
1030 - 1100
1100 - 1230
1230 - 1330
1330 - 1500

- sesja szkoleniowa
- przerwa kawowa
- sesja szkoleniowa
- obiad
- sesja szkoleniowa, dyskusja

KOSZT UCZESTNICTWA:
- Dla członków NSG - 80zł od osoby
- Dla pozostałych uczestników – 100zł od
osoby

ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA:
- Wyłącznie drogą elektroniczną do dnia 06.09.2018 (termin nieprzekraczalny !!!) za pomocą formularza
zgłoszenia, tj. www.stowarzyszenie-nsg.pl/formularz-zgloszenia/
Uprzejmie prosimy o skrupulatne wypełnienie formularza, co pozwoli nam uniknąć pomyłek
w zaświadczeniach oraz fakturach wystawianych dla uczestników.
- Wpłaty za uczestnictwo w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie na konto NSG 32880500090040086520000010, koniecznie z dopiskiem szkolenie 11.09.2018 (ilość miejsc ograniczona).
Wpłaty należy dokonać przed wypełnieniem formularza (potwierdzenie wykonania płatności stanowi
obowiązkowy załącznik do formularza zgłoszenia).
OSOBY DO KONTAKTU:
- Sekretarz i członek zarządu NSG: Dariusz Habela, tel. +48 601 536 618
- Członek zarządu NSG: Maciej Węglowski-Król, tel. +48 502 728 458
www.stowarzyszenie-nsg.pl

