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Kazimierz Bujakowski, Główny Geodeta Kraju, Prezes Głównego Urzędu Geodezji i
Kartografii, objął konferencję GISforum 2014 honorowym patronatem.
W programie wydarzenia planowane są prelekcje m.in. reprezentantów GUGiK-u,
Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego, Polskiej Spółki Gazownictwa, Grupy PKP, Urzędu Miasta Sanoka oraz
Politechniki Warszawskiej. Ważnym elementem programu będzie debata
przedstawicieli różnych instytucji oraz branż na temat jednego z najbardziej
kosztownych składników systemów GIS, czyli danych.
Reprezentant GUGiK-u odniesie się do rozwoju krajowej infrastruktury danych
przestrzennych, przedstawiciele Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów zaprezentują
efektywne metody prowadzenia elementów dokumentacji mierniczo – geologicznej
w zakładzie górniczym, prelegent z Polskiej Spółki Gazownictwa opowie o integracji
systemu informacji przestrzennej z innymi systemami w przedsiębiorstwie,
przedstawiciel Urzędu Miasta Sanoka oceni efekty wdrożenia portalu informacji
przestrzennej w Sanoku, natomiast reprezentant Politechniki Warszawskiej zagłębi
się w zagadnienia modelowania informacji o obiektach budowlanych (BIM).
Ważnym elementem konferencji będzie debata pomiędzy twórcami standardów
prawnych i technicznych, przedstawicielami służby geodezyjnej, użytkownikami
oraz dostawcami rozwiązań GIS pod hasłem Dane - kosztowny składnik systemów
GIS. Czy zawsze muszą być płatne?
Grono dostawców technologii informatycznych reprezentować będą m.in. firmy
Oracle, Bentley Systems, Siemens, Ricoh oraz SHH. Istotnym punktem programu
będzie prelekcja Alberta Godfrinda z firmy Oracle - wielkiego promotora
wykorzystania informacji przestrzennej GIS oraz uznanego "ewangelisty" technologii
Oracle Spatial. Posiada on 25 lat doświadczenia w projektowaniu, rozwoju i
wdrażaniu aplikacji informatycznych. Jest jednym z autorów książki "Pro Oracle
Spatial for Oracle Database 11go Oracle Spatial" - niezbędnego przewodnika
wspierającego tworzenie i rozwój przestrzennych aplikacji biznesowych.
W programie wydarzenia wystąpi także Wojciech Cejrowski, znany podróżnik i
dziennikarz, z prelekcją pod tytułem Prawo dżungli kontra sprzęt IT.
Pozostałe, ważne tematy w programie konferencji to m.in. zarządzanie majątkiem,
systemy ewidencji nieruchomości oraz infrastruktury, publikacja infrastruktury
danych przestrzennych, narzędzia do budowy systemów GIS, opracowanie i
przetwarzanie danych przestrzennych, technologie mobilne oraz rozwiązania
sprzętowe dla GIS.
Więcej szczegółów o programie konferencji na
http://www.shh.pl/gisforum-2014-program-konferencji.dhtml
Konferencji towarzyszyć będą także stoiska ekspozycyjne firm specjalizujących się
w dostarczaniu rozwiązań IT. Eksperci z firmy SHH doradzą zainteresowanym
1/2
Phoca PDF

Główny Geodeta Kraju objął honorowym patronatem GISforum 2014
Utworzono: czwartek, 26, czerwiec 2014 10:13 Redakcja - edroga.pl

uczestnikom wydarzenia jak zaktualizować aplikacje do najnowszych wersji
technologii Bentley Systems i Oracle. Na stoisku SHH przedstawione zostaną także
nowoczesne metody modelowania, gromadzenia, przetwarzania i analizowania
informacji.
Konferencja GISforum 2013 zgromadziła ponad 200 przedstawicieli wielu sektorów
gospodarki, a także administracji publicznej. Uczestnicy wydarzenia podjęli ważną
dyskusję na temat kluczowych zagadnień w dziedzinie GIS. W opiniach większości z
nich konferencja potwierdziła swoją rolę - długo oczekiwanej i potrzebnej w
przyszłości - platformy wymiany doświadczeń na temat systemów informacji
przestrzennej.
W imieniu prelegentów, partnerów, patronów oraz organizatora przedsięwzięcia
zapraszamy Państwa do udziału w konferencji GISforum 2014, organizowanej 8-9
października 2014 we Wrocławiu pod hasłem Systemy GIS z perspektywy
użytkowników i twórców rozwiązań. Strategia wydarzenia opiera się na połączeniu
praktyki wykorzystania systemów informacji i danych przestrzennych w różnych
organizacjach oraz branżach z najnowszą wiedzą i technologią w zakresie GIS.
Więcej na www.shh.pl/gisforum-2014.dhtml
Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest - w terminie do 10.09.2014 - wysłanie
formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie
www.shh.pl/gisforum-2014-formularz-zgloszeniowy.dhtml następnie potwierdzenie
przyjęcia zgłoszenia przez organizatora i opłata kosztów udziału i ewentualnych
usług hotelowych.
Patron honorowy konferencji: Główny Geodeta Kraju
Partnerzy technologiczni konferencji: Oracle, Bentley Systems, Siemens, Ricoh
Patroni medialni konferencji: wnp.pl, Geodeta, geoforum.pl, portalsamorzadowy.pl,
gisplay.pl, Infrastruktura Transportu, edroga.pl, Przegląd ITS, Magazyn Autostrady
Więcej informacji o inicjatywie GISforum na www.gisforum.pl
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres gisforum@shh.pl
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