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Adatérték növelés az
infrastruktúra nyilvántartások területén
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Desktop CAD / GIS

Web GIS

Desktop CAD / GIS 

Központi adatbázissal

Enterprise GIS / Infra BIM

Többcsatornás hozzáférés,

adatszolgáltatás és adatelérés

„Együtt többet tudunk elérni, mint 

bármelyikünk egyedül“
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Minden szinkronban

Összekapcsolt 

csapatok
Összekapcsolt 

adatok

Összekapcsolt 

munkafolyamatok



Nyerő páros



Együttműködés



Közös értékrend



Közös nevező



Az adatok közös nevezője a „tér”

Térszkennelés

4D-s tervezés 

(térben és időben)
Építőmérnöki tervezés Közműhálózatok Felépítmények Automatizált 

kivitelezés

Téradatbázis Vizualizáció Szimuláció

Dokumentáció

Terepi felmérés

Döntéstámogatás
Összetett 

adatmodellezés





















Infrastruktúra tervezés – kivitelezés – nyilvántartás 



Az ARKANCE egyértelmű és értékteremtő fejlesztési tervet 
követ a szoftverfejlesztés területén is

Térinformatika GIS, 
TÉR-Informatika BIM

Saját 
fejlesztésű 

megoldások, 
szoftverek

Erős partnerségek
vezető technológiai

szolgáltatókkal

ÉRTÉKTEREMTÉS
Iparági, specifikus 

megoldások

+ xHozzáadott 
értékű 

szolgáltatáso
k

+

2 cél

 ADATÉRTÉK növelés – ADATBÓL INFORMÁCIÓ

 Stabil technológia alapokon, testreszabott rendszerek a széles felhasználói 
kör KISZOLGÁLÁSA érdekében

Nyílt forráskódú megoldásokkal is!  



Eltelt közel 40 év az első CAD rendszerek megjelenése óta és mintha mi sem 
történt volna

TECHNOLÓGIA

• Komplex CAD tervező rendszerek

• GIS alapú nyilvántartási rendszerek

• Nyílt forráskódú technológiák

széleskörű elterjedése (OpenSource)

• MOBIL technológiák

• BIM

TERVEZÉS, NYILVÁNTARTÁS

• JAVARÉSZT RAJZ ALPÚ és NINCS 
MÖGÖTTE ADATBÁZIS

• Cél a végtermék: papír alapú dokumentáció

• A CAD csak a terv elkészítésében segít: 
digitális rajzlap

Vonalak, ívek, körök, blokkok (már aki), 
szövegek, fóliák (már aki), stb.

• A CAD+GIS adta lehetőségeket nem 
használjuk ki.

• Lényegi adat nem tudunk kinyerni a rajzból.



Mit gondolok én sok-sok éves térinformatikai tapasztalattal a hátam 
mögött.

TAPASZTALAT

• A legtöbbször megelégszünk azzal, 
hogy eleget tegyünk a kötelezettségnek
• E-közmű

• MEKH adatszolgáltatás

• Ügyfél kiszolgálás

• Stb.

• Gátat szab a megszokott munkarend, 
napi rutin

• Félünk az ismeretlentől

• Ahol el is kezdjük valahogy mégis a 
kezdeti fellángolást követően visszaesik 
a lendület 

• Valahogy az látszik, hogy nem tudjuk 
felmérni azt, hogy ha energiát fektetünk 
valami az később megtérül és 
könnyebbé teszi az életünket, 
mindennapi munkánkat.

26

SZOFTVER MEGOLDÁS OLDAL

• Sok, különböző nyilvántartást használunk

• Nem akarunk redundáns, duplikált 
nyilvántartásokat vezetni

• Nem találjuk megfelelően korszerűnek a 
piac kínálta megoldásokat

• Drága bevezetési és üzemeltetési költség

• Nem tudjuk minden környezetben, 
időpontban használni a rendszert

• Informatikai biztonság

• VPN kötöttség

• Nincs mobil felület

• Nincsenek eszközök

• Stb.



© 2020 Varinex-CADStudio Kft. Minden jog fenntartva.

Ő itt Karcsi!

Karcsi azt a feladatot kapta, hogy tervezzen egy hírközlési

hálózatot.

Karcsi részt vett egy „önképző” AutoCAD tanfolyamon és

véleménye szerint nagyon jól ismeri az AutoCAD-et ezért

legalább már nem papírra rajzol csőtollal.

Nézzükmeg, hogy dolgozik Karcsi AutoCAD-el!





© 2020 Varinex-CADStudio Kft. Minden jog fenntartva.

Ő itt Kati!

Kati ugyanezt a feladatot kapta: tervezzen egy hírközlési

hálózatot.

Kati tovább képezte magát. Ő már ismeri az AutoCAD Map-

et, ezért már nem „csak” AutoCAD-el rajzol.

Nézzükmeg, hogy dolgozik Kati az AutoCAD Map-el!





Köszönöm a figyelmet!
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