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 Platforma ESRI od roku 2013 

 Zamestnanosť v podniku k 30.9.2019 
 2 213 THZ 

 1 403 robotníci 

 

 Počet prístupov k IS WebGIS v roku 2019 
 1 440 jedinečných prístupov 

 39,8% z celkového počtu zamestnancov 

 65,1% zo zamestnancov THZ 

 



GIS v podniku LESY Slovenskej 
republiky, štátny podnik 

 
 Striktne centralizovaný 

 Centrálne geodatabázy a dáta v súborových systémoch 
 ArcGIS Enterprise 

 Dostupný každému zamestnancovi zaradenému v 
jednej z organizačných jednotiek podniku 

 Centralizovaná autentifikácia podnikovou doménou 
MS Active Directory (AD) 

 Autorizácia AD + centrálna konfiguračná databáza 
 Funkčné práva 
 Dátové práva 
 Priestorové obmedzenie na organizačnú jednotku 
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„GIS do každej horárne“ 

Prečo potrebujeme niečo viac?  
Riešime miesta na hrane funkčnosti sieťovej infraštruktúry s 
významnou historickou tradíciou lesníctva, jeho osídlenia s 
osadenstvom ktoré má prevádzkové požiadavky a povinnosti. 



„GIS do každej horárne“ 
 

 
Cieľová skupina? 

 Používatelia GIS s nepriaznivými pracovnými 
podmienkami, ktoré nevieme ovplyvniť 

 Výjazdové pracovné skupiny, ktorým nie je možné 
zabezpečiť konektivitu do podnikovej LAN  



Off-line GIS – používateľské rozhranie 



Off-line GIS – výber technológie 

 
 Realizovaná štúdia uskutočniteľnosti 

 Výber technológie (web offline, open source, 
existujúce ESRI produkty) 

 Závislosť na existujúcom riešení 

 

 Microsoft UWP 

 ArcGIS Runtime SDK for .NET (verzia 100.5) 

 Licencovanie (niekoľko úrovní – Reader, Editor) 

 

 V súčasnosti inštalované na Microsoft Windows 10 

 Portovateľné na operačné systémy Android, iOS, 
macOS 

 Vhodné pre PC, tablety, mobilné zariadenia 



Off-line GIS – architektúra 

 Podnikové riešenie = Intranet 

 Distribúcia aktualizácií v Microsoft 
Store (hidden app) 

 3 typy používateľov podľa pripojenia 



3. Editácia a synchronizácia 2. Výber lesnej správy 
a podkladových máp 

1. Výber vrstiev 

Off-line GIS – príprava údajov 
Predpoklady:  
 Predgenerované balíčky (TPK, MMPK) 

 Mapové služby FeatureServer s vlastnosťou Synchro 

Základný proces prípravy offline údajov: 



Off-line GIS – funkčnosť 
 
 Správa projektov (vytvorenie projektu, 

úprava obsahu projektu, zmazanie projektu) 
 Obojsmerná synchronizácia editačných 

zmien (klient-server) 
 Automatická synchronizácia zmien na 

pozadí 
 Editácia s možnosťou prichytávania sa 
 Preberanie prvkov z iných vrstiev do 

editačnej vrstvy 
 Poznámkovanie i v offline režime so 

synchronizáciou poznámok na server 
 Plná podpora mapových štýlov (i v offline 

režime) 



Off-line GIS – praktické skúsenosti 
 Zvládnuť novú technológiu (ArcGIS Runtime) - v rozvoji 

 Zgrupiť mapové vrstvy rôznych mierkových intervalov 

 Zachovať editačný workflow podniku podľa dátových práv v 
AD  

 Nastaviť editačné služby a mapové triedy v prevádzkovom 
systéme pre podporou synchronizácie (replikačný 
mechanizmus) 

 Pripraviť automatizované nástroje pre prípravu map. balíčkov  

 Preniesť projektové trigre z databázy MS SQL do SQLITE 

 Ladenie aplikácie voči stavu pripojenia do intranetovej siete 

 



Off-line GIS – ďalší rozvoj 
 
 Udržiavať krok s rozvojom ArcGIS Runtime 

na strane ESRI 
 Nové možnosti pre prácu s časovými 

vrstvami 
 Rozšírené možnosti vyhľadávania a 

filtrovania údajov 
 Rozšírenie editačných nástrojov 
 Import/export geoúdajov 
 Podporné analytické nástroje (prekryvy, 

zónovanie, prevody medzi geometrickými 
typmi) 
 



Ďakujeme za pozornosť ! 
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