2012
Jak uruchomid aplikację Geo-Info 6 i.Kerg
Jak zgłosid pracę geodezyjną
Jak obejrzed informacje o zarejestrowanych pracach geodezyjnych
Jak zarezerwowad numery obiektów

Przewodnik programu

Jak pozyskad informacje o zarezerwowanych numerach
Jak pobrad zgłoszenie pracy geodezyjnej
Jak pobrad odpowiedź na zgłoszenie
Jak pobrad przygotowane materiały
Jak pobrad protokół kontroli
Jak komunikowad się z ośrodkiem dokumentacji w ramach
zgłoszonej pracy
Jak zlokalizowad obszar zgłaszanej pracy lub osnowy geodezyjnej
Jak wskazad obszar zgłaszanej pracy lub osnowy geodezyjnej
Jak wysład plik eksportu do ośrodka dokumentacji

SYSTHERM INFO Sp. z o.o.
ul. Złotowska 27
60-189 Poznao
tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80
fax: (061) 848 03 53, 846 20 89
e-mail: geo-info@systherm-info.pl
http://www.systherm-info.pl/

JAK URUCHOMID APLIKACJĘ GEO-INFO 6 I.KERG
W przeglądarce internetowej Internet Explorer, Mozilla Firefox lub Opera należy wpisad
właściwy dla ośrodka dokumentacji udostępniającego usługę zgłaszania prac geodezyjnych
przez Internet adres dostępu do programu Geo-Info 6 i.Kerg.

Po pojawieniu się odpowiedniego okna należy zalogowad się do podglądu do mapy przy
użyciu nazwy użytkownika nadanej przez ośrodek dokumentacji oraz hasła.

W górnym pasku narzędziowym otwartego okna przeglądarki znajduje się ikonka: ‘KERG’.

Po kliknięciu na ikonkę lewym klawiszem myszy pojawi się okno logowania do systemu
zgłaszania prac geodezyjnych; należy wpisad nazwę użytkownika oraz hasło.

Do góry
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JAK ZGŁOSID PRACĘ GEODEZYJNĄ
W prawym dolnym narożniku okna dialogowego programu: Geo-Info 6 i.Kerg, pod listą
zgłoszonych prac geodezyjnych znajduje się przycisk: ‘Nowa’.

Po uruchomieniu przycisku pojawia się okno dialogowe, w którym należy podad
informacje o zgłaszanej pracy geodezyjnej.
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Przy uzupełnianiu danych o pracy geodezyjnej należy zwrócid uwagę na pola oznaczone
znaczkiem ( ) - są to pola obligatoryjne, ich pominięcie uniemożliwi zgłoszenie pracy
w ośrodku dokumentacji.
Na początku należy uzupełnid obowiązkowe pola zakładki: ‘Wykonawca’:
o
o
o
o

Sposób zapłaty
Upoważniony do odbioru rachunku lub faktury VAT
Działający w imieniu podmiotu wykonawcy prac
Upoważniony do odbioru opracowao posiadanych przez ODGiK oraz
uzyskania informacji niezbędnych do wykonania pracy
o Wyznaczony do kartowania i kreślenia na mapie zasadniczej
o Upoważniony do odbioru materiałów dla zleceniodawcy.
Dane w polach wypełniane są poprzez wybór odpowiedniej pozycji z rozwijalnej listy.
Na liście wyboru: ‘Sposób zapłaty’ znajdują się dostępne w ośrodku dokumentacji formy
płatności za zgłoszoną pracę geodezyjną.
Na listach wyboru osób o wymienionych funkcjach dostępne są pozycje odpowiadające
zarejestrowanym w ośrodku dokumentacji pracownikom firmy. Na liście: ‘Działający
w imieniu podmiotu wykonawcy prac’ znajdują się tylko ci pracownicy firmy, którzy
posiadają uprawnienia zawodowe. Funkcje osób, które należy podad w oknie wynikają
z formularza: ‘Zgłoszenie pracy geodezyjnej’.
Pozostałe pola zakładki: ‘Wykonawca’ są nieedytowalne, uzupełniane automatycznie na
podstawie danych zarejestrowanych w ośrodku dokumentacji. Są to dane: nazwa, adres, NIP,
REGON oraz e-mail podmiotu zgłaszającego pracę. Przy rejestracji pracy należy zwrócid
uwagę na aktualnośd tych informacji.
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Po uzupełnieniu danych zakładki: ‘Wykonawca’ należy przejśd do okna zakładki:
‘Zgłoszenie’. W zakładce: ‘Zgłoszenie’ polami obowiązkowymi są:
o Wybrane rodzaje prac
o Data zakooczenia.

W celu wyszukania wartości w polu: ‘Rodzaje prac do wyboru’ można skorzystad z pola:
<szukaj: ctrl-f>. Wyszukanie ciągu znaków następuje po polu ‘Nazwa’ i po polu ‘Opis’.

Po odnalezieniu pozycji z rodzajem wykonywanej pracy należy zaznaczyd ją i przenieśd do
pola: ‘Wybrane rodzaje prac’ przy użyciu przycisku: ‘Dodaj’. Użycie przycisku ‘Usuo’
przeniesie zaznaczoną pozycję z powrotem do okna: ‘Rodzaje prac do wyboru’. Po
przeniesieniu pozycji do okna: ‘Wybrane rodzaje prac’, w sytuacji, gdy dla danego rodzaju
pracy podana jest: ‘Jednostka’, obowiązkowe jest uzupełnienie pola: ‘Ilośd/Liczba’ poprzez
dwukrotne kliknięcie lewym klawiszem myszy w obszar pola, wpisanie odpowiedniej
wartości i zatwierdzenie przyciskiem ‘Enter’. Pole: ‘Ilośd/Liczba’ zawiera informację
o prognozowanej ilości jednostek, według zasad obowiązujących przy naliczaniu opłat za
zgłoszoną pracę geodezyjną.
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‘Data zakooczenia’ uzupełniana jest poprzez rozwinięcie kontrolki daty przy użyciu
przycisku: (

) i wybór przewidywanego terminu zakooczenia pracy geodezyjnej.

Przy uzupełnianiu informacji z zakładki ‘Zgłoszenie’ należy zwrócid uwagę na przełącznik:
‘Przygotowane dane przekaż drogą elektroniczną’. Jest on domyślnie włączony, jeżeli
w ośrodku dokumentacji został podany adres e-mail podmiotu zgłaszającego pracę.
Przełącznik służy do poinformowania ośrodka dokumentacji, czy pobierane materiały mają
byd umieszczone na serwerze (włączony), czy też zostaną odebrane osobiście w siedzibie
ODGiK (wyłączony). Jeżeli w ośrodku dokumentacji podany został adres e-mail podmiotu
zgłaszającego pracę i w/w przełącznik jest włączony, dodatkowo na wskazany przy rejestracji
adres e-mail przesyłane są informacje o tym, że materiały są gotowe do pobrania.
W sytuacji, gdy niezbędne jest przekazanie szczególnych informacji dotyczących pracy
geodezyjnej do ośrodka dokumentacji, należy umieścid je w polu ‘Uwagi’ zakładki
‘Zgłoszenie’. Wpisanie uwag wyklucza automatyczną rejestrację pracy geodezyjnej, o czym
informuje pojawiające się u dołu okna odpowiednie ostrzeżenie, że rejestracja pracy
geodezyjnej oraz nadanie numeru KERG nastąpi po przeczytaniu uwag przez pracownika
ODGiK (ręcznie).
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Po uzupełnieniu danych zakładki: ‘Zgłoszenie’ należy przejśd do okna zakładki:
‘Położenie’. W zakładce: ‘Położenie’ polami obowiązkowymi są:
o Oznaczenie nieruchomości
o Położenie
o Zasięg pracy

W polu ‘Oznaczenie nieruchomości’ wpisywane są dane dotyczące miejscowości (obręb),
ulicy, oznaczenia nieruchomości. W polu ‘Położenie’ należy podad dane: woj., powiat, gmina.
Pole: ‘Nazwa obiektu’ jest nieobowiązkowe, zawiera informacje o nazwie obiektu.
‘Zasięg pracy’ określany jest w oknie podglądu do mapy po uruchomieniu przycisku:
‘Wskaż obszar’ lub bezpośrednio w oknie zakładki: ‘Położenie’ po uruchomieniu przycisku:
‘Plik z punktami…’.
Jak wskazad obszar zgłaszanej pracy lub osnowy geodezyjnej
Jak zlokalizowad obszar zgłaszanej pracy lub osnowy geodezyjnej
Wybór przycisku: ‘Plik z punktami…’ daje możliwośd wskazania zasięgu pracy poprzez
dołączenie jego geometrii (wierzchołków) zapisanej w postaci przygotowanego wcześniej
pliku tekstowego. Przygotowując plik tekstowy z wierzchołkami zasięgu pracy należy
pamiętad o zachowaniu kliku podstawowych zasad:
- w pliku powinny znajdowad się wyłącznie współrzędne X Y wierzchołków zapisane
w kolejności wynikającej z geometrii zasięgu pracy
- dopuszczalne separatory współrzędnych to znaki: TAB, SPACJA, ŚREDNIK
- dopuszczalne separatory miejsc dziesiętnych współrzędnych to: KROPKA, PRZECINEK.
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Przykład poprawnie zbudowanego pliku ze współrzędnymi zasięgu pracy:

W oknie zakładki ‘Położenie’ istnieje również możliwośd określenia obiektów dla dwóch
list: ‘Lista działek wybranych’ oraz ‘Lista budynków wybranych’. Listy te służą do uściślenia,
dla których obiektów mają zostad przygotowane materiały zawierające dane opisowe zasobu
ośrodka dokumentacji, czyli wypisy z rejestru gruntów oraz wypisy z kartoteki budynków.
Przed wyborem obiektów do obydwu list należy określid zasięg pracy geodezyjnej. Po
zdefiniowaniu zasięgu pracy, w oknie zakładki: ‘Położenie’ uzupełnia się automatycznie ‘Lista
działek do wyboru’ identyfikatorami działek znajdujących się w zasięgu. Wybór działek
przedmiotowych na ‘Listę działek wybranych’ możliwy jest poprzez zaznaczenie
odpowiedniej pozycji i naciśnięcie przycisku: ‘Dodaj’. Przycisk: ‘Usuo’ eliminuje działkę
z wyboru. Po wskazaniu działki przedmiotowej automatycznie uzupełnia się ‘Lista budynków
wybranych’ identyfikatorami budynków znajdujących się na wybranych działkach.
W sytuacji, gdy materiał: ‘Wypis z kartoteki budynków’ nie ma byd przygotowany dla
budynków usytuowanych na wybranych działkach, zbędne budynki należy usunąd z listy
poprzez zaznaczenie pozycji na liście i użycie przycisku: ‘Usuo’. Istnieje możliwośd
przywrócenia budynków do wyboru przy użyciu przycisku: ‘Dodaj’.
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Po uzupełnieniu danych zakładki: ‘Położenie’ należy przejśd do okna zakładki: ‘Materiały’.
W zakładce ‘Materiały’ znajduje się pełen wykaz materiałów, które będą przygotowane
w ramach wybranych rodzajów prac. Częśd materiałów na liście jest obligatoryjna
(przygotowywane zawsze w ramach wybranych rodzajów prac), pozostałe mają charakter
fakultatywny. Należy dokładnie przejrzed listę materiałów i zaznaczyd te, które mają zostad
przygotowane dodatkowo. Wybór materiału dodatkowego możliwy jest poprzez zaznaczenie
przełącznika

znajdującego się przy wybranej pozycji. Dla materiałów przygotowywanych

obowiązkowo przełącznik

jest nieaktywny.

W sytuacji, gdy na liście ‘Wykaz materiałów’ znajdują się materiały dotyczące osnowy
geodezyjnej, należy wskazad obszar wyboru punktów osnowy (zarówno dla osnowy
geodezyjnej poziomej, jak i wysokościowej). Wybór osnowy możliwy jest poprzez użycie
przycisku: ‘Wskaż obszar’ znajdującego się odpowiednio w oknie: ‘Pozioma osnowa
geodezyjna-wybór punktów’ lub ‘Pionowa osnowa geodezyjna-wybór punktów’.
Copyright © 2012 SYSTHERM INFO Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie, reprodukowanie, tłumaczenie, przenoszenie na inny nośnik informacji lub zmiana formy na czytelną maszynowo tak całości,
jak i części niniejszej publikacji jest niedozwolone bez pisemnego zezwolenia udzielonego przez SYSTHERM INFO Sp. z o.o.

Jak wskazad obszar zgłaszanej pracy lub osnowy geodezyjnej
Jak zlokalizowad obszar zgłaszanej pracy lub osnowy geodezyjnej
W oknie: ‘Pionowa osnowa geodezyjna-wybór punktów’ znajduje się włączony
domyślnie przełącznik: ‘Obszar taki sam jak dla osnowy poziomej’. Przełącznik służy do
określenia, czy materiały dotyczące osnowy geodezyjnej wysokościowej mają zostad
przygotowane dla takiego samego obszaru, jak dla osnowy geodezyjnej poziomej. Po
wyłączeniu przełącznika należy wskazad obszar przygotowania materiałów dotyczących
osnowy wysokościowej przy użyciu przycisku: ‘Wskaż obszar’ znajdującego się w oknie:
‘Pionowa osnowa geodezyjna-wybór punktów’.
Po zakooczeniu wyboru obszaru punktów osnowy geodezyjnej w polu: ‘Liczba wybranych
punktów’, osobno dla osnowy poziomej i wysokościowej, pojawia się automatycznie ilośd
punktów danego rodzaju znalezionych w zaznaczonym obszarze.
Po uzupełnieniu danych zakładki: ‘Materiały’ można dodatkowo wypełnid informację
o liczbie numerów obiektów, które mają zostad zarezerwowane w ramach zgłaszanej pracy nie jest to obowiązkowe, lub przystąpid do wysłania zgłoszenia pracy geodezyjnej.
Jak zarezerwowad numery obiektów
Wysłanie zgłoszenia pracy geodezyjnej do ośrodka dokumentacji odbywa się poprzez
naciśnięcie przycisku ‘Wyślij’ znajdującego się w prawym dolnym narożniku okna
z informacjami o nowej pracy.

Po naciśnięciu przycisku ‘Wyślij’ następuje kontrola poprawności wypełnionych danych.
W sytuacji, gdy dane o pracy są poprawne (kontrola nie wykryje nieprawidłowości), pojawia
się okno z podsumowaniem uzupełnionych informacji. W oknie należy jeszcze raz
zweryfikowad wszystkie informacje i zatwierdzid zgłoszenie pracy w ośrodku dokumentacji
poprzez naciśnięcie przycisku ‘Wyślij’.
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Po zatwierdzeniu praca geodezyjna zostaje zarejestrowana w ośrodku dokumentacji
uzyskując numer KERG. Pojawia się komunikat:

Dodatkowo na adres e-mail podmiotu zgłaszającego pracę trafia informacja o przyjęciu
zgłoszenia i nadaniu mu numeru KERG. Praca geodezyjna pojawia się na liście zgłoszonych
prac.
Jak obejrzed informacje o zarejestrowanych pracach geodezyjnych

Do góry
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JAK OBEJRZED INFORMACJE O ZAREJESTROWANYCH PRACACH GEODEZYJNYCH
Lista zgłoszonych prac geodezyjnych znajduje się w głównym oknie dialogowym systemu
Geo-Info 6 i.Kerg i jest dostępna tuż po zalogowaniu.
Jak uruchomid aplikację Geo-Info 6 i.Kerg
Na liście zgłoszonych prac widoczne są te prace, które są w trakcie obsługi (nie zostały
zakooczone) i mają nadany numer KERG. W oknie można odczytad podstawowe informacje
o zgłoszonych pracach:
o
o
o
o
o
o

numer KERG zgłoszenia
imię i nazwisko osoby działającej w imieniu podmiotu wykonawcy prac
etap obsługi, w którym praca aktualnie się znajduje
położenie nieruchomości
oznaczenie nieruchomości
data rejestracji pracy.

Prace posortowane są po dacie rejestracji, przy czym praca zarejestrowana jako ostatnia
pojawia się u góry listy.

Obejrzenie szczegółów dotyczących zarejestrowanej pracy możliwe jest poprzez
dwukrotne kliknięcie lewym klawiszem myszy na wybranej pozycji, lub poprzez zaznaczenie
pozycji i naciśnięcie przycisku ‘OK’ znajdującego się w prawym dolnym narożniku okna.
Po naciśnięciu przycisku ‘OK’ na wybranej pozycji pojawia się okno dialogowe w
wszystkimi informacjami o zgłoszonej pracy.
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Górę okna stanowi podsumowanie podstawowych informacji o pracy. U dołu okna,
przechodząc kursorem myszy między zakładkami: Wykonawca, Zgłoszenie, Położenie można
odczytad szczegółowe informacje, które zostały podane w trakcie rejestracji.
Warto zwrócid uwagę na informacje zawarte w zakładce: ‘Rejestracja’. Są to informacje,
które wiążą się z przyjęciem zgłoszenia w ośrodku dokumentacji:
o numer ewidencyjny zgłoszenia (KERG) – nadany przy rejestracji
o numer zamówienia – przypisany przez osobę przyjmującą zgłoszenie
o data rejestracji – dzieo, w którym zgłoszenie zostało wysłane do ośrodka
dokumentacji
o imię i nazwisko osoby przyjmującej zgłoszenie.

Do góry
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JAK ZAREZERWOWAD NUMERY OBIEKTÓW
System Geo-Info 6 i.Kerg daje możliwośd automatycznej rezerwacji numerów działek,
budynków i punktów granicznych. Rezerwacja numerów obiektów możliwa jest zarówno
w trakcie zgłaszania pracy geodezyjnej, jak i w dowolnym momencie trwania obsługi
zarejestrowanej pracy.
Aby wykonad rezerwację w trakcie zgłaszania pracy geodezyjnej należy:
o zalogowad się do systemu Geo-Info 6 i.Kerg
Jak uruchomid aplikację Geo-Info 6 i.Kerg
o otworzyd okno zgłoszenia nowej pracy geodezyjnej
o uzupełnid wszystkie informacje o zgłaszanej pracy nie wysyłając zgłoszenia
Jak zgłosid pracę geodezyjną
o przejśd na zakładkę: ‘Rezerwacja’
o uzupełnid dane o liczbie zarezerwowanych numerów obiektów określonego typu
o nacisnąd przycisk: ‘Wyślij’ znajdujący się u dołu otwartego okna dialogowego

Aby wykonad rezerwację po zgłoszeniu pracy geodezyjnej należy:
o zalogowad się do systemu Geo-Info 6 i.Kerg
Jak uruchomid aplikację Geo-Info 6 i.Kerg
o otworzyd okno przeglądania danych o wybranej pracy geodezyjnej
Jak obejrzed informacje o zarejestrowanych pracach geodezyjnych
o przejśd na zakładkę: ‘Rezerwacja’
o uzupełnid dane o liczbie zarezerwowanych numerów obiektów określonego typu
o nacisnąd przycisk: ‘Rezerwuj numery’ znajdujący się u dołu okna dialogowego
zakładki ‘Rezerwacja’.
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Uzupełnienie danych o liczbie nowych numerów obiektów odbywa się poprzez dwukrotne
kliknięcie lewym klawiszem myszy w polu oznaczonym jako: ‘Liczba…’, wpisanie
odpowiedniej wartości i zatwierdzenie przyciskiem ‘Enter’.
Liczbę nowych numerów działek należy podad w zależności od rodzaju wykonywanej
pracy. W przypadku podziałów należy uzupełnid pole: ‘Liczba działek po podziale’ dla
identyfikatora działki, która ma podlegad podziałowi. W przypadku scalenia/połączenia
należy podad wartośd dla pola: ‘Liczba działek po scaleniu/połączeniu’ dla odpowiedniego
obrębu, lub arkusza ewidencyjnego.
Pole: ‘Liczba nowych budynków’ należy uzupełnid przy identyfikatorze działki, na której
nowy budynek powinien się znajdowad.
‘Liczbę nowych punktów’ należy podad z rozróżnieniem na rodzaj rezerwowanych
numerów punktów – do wyboru: punkty graniczne działek, obrębu, gminy, powiatu,
województwa, paostwa.
Jak pozyskad informacje o zarezerwowanych numerach
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JAK POZYSKAD INFORMACJE O ZAREZERWOWANYCH NUMERACH
Informacje o zarezerwowanych numerach obiektów znajdują się w zakładce:
‘Zarezerwowane numery’ okna dialogowego zarejestrowanej pracy geodezyjnej.
Jak obejrzed informacje o zarejestrowanych pracach geodezyjnych
W oknie zakładki: ‘Zarezerwowane numery’ widoczne są zarezerwowane dla pracy
geodezyjnej numery działek i budynków w postaci identyfikatorów G5 (wskazanie na gminę,
obręb, arkusz) oraz zarezerwowane przedziały numerów punktów granicznych określonego
rodzaju wraz z systematyką.

Po naciśnięciu przycisku: ‘Wydruk rezerwacji’ uruchamia się raport z zarezerwowanymi
dla wybranej pracy geodezyjnej numerami obiektów. Raport można wydrukowad, lub zapisad
na dysku. Jak zarezerwowad numery obiektów
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JAK POBRAD ZGŁOSZENIE PRACY GEODEZYJNEJ
Dostęp do dokumentu ‘Zgłoszenie pracy geodezyjnej’ możliwy jest po zalogowaniu do
systemu Geo-Info 6 i.Kerg i uruchomieniu okna dialogowego z informacjami
o zarejestrowanej pracy.
Jak uruchomid aplikację Geo-Info 6 i.Kerg
Jak obejrzed informacje o zarejestrowanych pracach geodezyjnych
U dołu okna otwartej pracy geodezyjnej znajduje się przycisk: ‘Wydruk Zgłoszenia’.

Po uruchomieniu przycisku na ekranie monitora pojawia się wypełniony formularz:
‘Zgłoszenie pracy geodezyjnej’. Można go zapisad na dysku, lub wydrukowad.
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JAK POBRAD ODPOWIEDŹ NA ZGŁOSZENIE
Dostęp do dokumentu ‘Odpowiedź na zgłoszenie’ możliwy jest po zalogowaniu do
systemu Geo-Info 6 i.Kerg i uruchomieniu okna dialogowego z informacjami
o zarejestrowanej pracy.
Jak uruchomid aplikację Geo-Info 6 i.Kerg
Jak obejrzed informacje o zarejestrowanych pracach geodezyjnych
U dołu okna otwartej pracy znajduje się przycisk: ‘Wydruk Odpowiedzi’.

Po uruchomieniu przycisku na ekranie monitora pojawia się wypełniony formularz:
‘Odpowiedź na zgłoszenie’. Można go zapisad na dysku, lub wydrukowad.
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JAK POBRAD PRZYGOTOWANE MATERIAŁY
Dostęp do przygotowanych materiałów możliwy jest po zalogowaniu do systemu Geo-Info
6 i.Kerg i uruchomieniu okna dialogowego z informacjami o zarejestrowanej pracy.
Jak uruchomid aplikację Geo-Info 6 i.Kerg
Jak obejrzed informacje o zarejestrowanych pracach geodezyjnych
W oknie informacji o zarejestrowanej pracy geodezyjnej znajduje się zakładka: ‘Pliki’.

Po przejściu na zakładkę w części: ‘Materiały do pobrania’ można odczytad podstawowe
dane o wszystkich materiałach, które zostaną, bądź zostały przygotowane w ramach
wybranej pracy geodezyjnej zawarte w polach o nazwach:
o
o
o
o
o

status
nazwa
opis
rozmiar
data
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‘Status’ materiału przekazuje informację o tym, czy materiał został przygotowany, w jakiej
formie można go odebrad oraz czy został już pobrany. Tuż po rejestracji pracy geodezyjnej
wszystkie materiały uzyskują status: ‘Oczekujący na przygotowanie’. Do ośrodka
dokumentacji przekazane zostają wszystkie uzupełnione w trakcie zgłoszenia pracy
informacje i na tej podstawie automatycznie generowane są materiały. Po wygenerowaniu
materiału uzyskanego drogą automatyczną uzyskuje on status: ‘Gotowy do pobrania’ lub
‘Gotowy do odbioru w ośrodku’, w zależności od tego, czy w trakcie zgłoszenia pracy został
zaznaczony przełącznik: ‘Przygotowane dane przekaż drogą elektroniczną’. Jak zgłosid pracę
geodezyjną Przy włączonym przełączniku dodatkowo na wskazany przy rejestracji klienta
adres e-mail przesłana zostaje informacje o tym, że materiały przygotowane automatycznie
są gotowe do pobrania. Materiały, które wymagają pracy ręcznej (zeskanowane mapy,
dodatkowe materiały przygotowywane wg życzenia Zamawiającego, itd.), po przygotowaniu
mogą uzyskad status: ‘Gotowy do pobrania’, ‘Gotowy do wysłania’, ‘Wysłany pocztą’ lub
‘Gotowy do odbioru w ośrodku’ w zależności od formy wydania materiału, która została
uzgodniona z ośrodkiem dokumentacji poprzez wpisany komentarz do pracy, lub w innej
formie komunikacji.
Jak komunikowad się z ośrodkiem dokumentacji w ramach zgłoszonej pracy
‘Nazwa’ i ‘Opis’ materiału informują o tym, jakiego rodzaju materiał został, bądź zostanie
przygotowany w ramach danej pracy. W chwili, gdy materiał zostaje umieszczony na
serwerze, pole: ‘Nazwa’ zastępowane jest nazwą spakowanego pliku.
‘Rozmiar’ materiału informuje o wielkości wygenerowanego pliku, rozmiar podany jest
w jednostce [kB].
‘Data’ przekazuje informacje o aktualności materiału, jest to data i godzina przygotowania
materiału.
Aby pobrad przygotowane materiały należy uruchomid przycisk: ‘Pobierz niepobrane’
znajdujący się u dołu okna zakładki: ‘Pliki’. Po naciśnięciu przycisku otworzy się okno
‘Zapisywanie’. W oknie należy wskazad ścieżkę, w której mają zostad zapisane pobierane
materiały. Po zapisaniu plików na dysku, materiały, dla których pliki zostały zapisane
uzyskują status: ‘Pobrany’, przycisk: ‘Pobierz niepobrane’ staje się nieaktywny.
Istnieje możliwośd pobrania wybranych materiałów poprzez zaznaczenie odpowiednich
pozycji i naciśnięcie przycisku: ‘Pobierz zaznaczone’. Przycisk aktywny jest tylko dla
materiałów o statusie: ‘Gotowy do pobrania’, lub ‘Pobrany’.
Pobrane pliki o rozszerzeniach GIV, TNG_GI, DXF, TXT można obejrzed w darmowej
przeglądarce: Geo-Info 6 Delta.
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JAK POBRAD PROTOKÓŁ KONTROLI
Dostęp do dokumentu ‘Protokół kontroli’ możliwy jest po zalogowaniu do systemu GeoInfo 6 i.Kerg i uruchomieniu okna dialogowego z informacjami o zarejestrowanej pracy.
Jak uruchomid aplikację Geo-Info 6 i.Kerg
Jak obejrzed informacje o zarejestrowanych pracach geodezyjnych
U dołu okna otwartej pracy znajduje się przycisk: ‘Protokół kontroli’. Przycisk jest
aktywny, jeżeli protokół został utworzony w ODGiK.

Po uruchomieniu przycisku na ekranie monitora pojawia się wypełniony formularz:
‘Protokół kontroli’. Można go zapisad na dysku, lub wydrukowad.
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JAK KOMUNIKOWAD SIĘ Z OŚRODKIEM DOKUMENTACJI W RAMACH ZGŁOSZONEJ PRACY
Przesłanie do ośrodka dokumentacji ważnych uwag, próśb, pytao, które pojawiają się
w trakcie obsługi pracy geodezyjnej możliwe jest poprzez:
o zalogowanie się do systemu Geo-Info 6 i.Kerg
Jak uruchomid aplikację Geo-Info 6 i.Kerg
o otworzenie okna dialogowego zarejestrowanej pracy geodezyjnej
Jak obejrzed informacje o zarejestrowanych pracach geodezyjnych
o wpisanie uwagi do znajdującego się w górnej części okna przeglądanej pracy
geodezyjnej pola: ‘Komentarz Wykonawcy’

o opcjonalnie: załączenie pliku poprzez naciśnięcie przycisku: ‘Dołącz plik’,
wskazanie lokalizacji pliku i naciśnięcie w pojawiającym się oknie przycisku:
‘Załącz’ (po pomyślnym wykonaniu czynności nazwa pliku pojawi się w oknie przy
przycisku: ‘Dołącz plik’)
o naciśnięcie przycisku ‘Wyślij’ znajdującego się u dołu pola: ‘Komentarz
Wykonawcy’
Po wysłaniu uwagi do ośrodka dokumentacji pojawi się ona na liście ‘Historia
komentarzy’ łącznie z informacją, kiedy uwaga została wysłana oraz z plikiem załącznika.
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Komentarz można przeczytad po otworzeniu go poprzez dwukrotne kliknięcie lewym
klawiszem myszy na jego treści. Treśd pojawi się w oknie: ‘Komentarz’ łącznie z informacją
o dodanym pliku.
W sytuacji, gdy z ośrodka dokumentacji wpłynie uwaga (opcjonalnie z załączonym
plikiem), automatycznie na adres e-mail podmiotu zgłaszającego pracę zostaje wysłana
poczta z treścią wpisanej uwagi. Uwaga pojawi się również po otworzeniu okna pracy
geodezyjnej u góry listy: ‘Historia komentarzy’.
Załącznik dodany do komentarza można pobrad poprzez naciśnięcie przycisku: ‘Pobierz’,
który znajduje się w zakładce: ‘Załącznik’, lub poprzez otworzenie okna: ‘Komentarz’
i naciśnięcie przycisku: ‘Zapisz’ znajdującego się przy nazwie załączonego pliku.

Komentarze wpływające z ośrodka dokumentacji oznaczone są na liście kolorem żółtym.
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JAK ZLOKALIZOWAD OBSZAR ZGŁASZANEJ PRACY LUB OSNOWY GEODEZYJNEJ
Zgłoszenie pracy geodezyjnej wymaga wskazania zasięgu pracy/osnowy geodezyjnej.
Przed wskazaniem zasięgu należy zlokalizowad obszar wykonywanej pracy na mapie.
Lokalizacja obszaru pracy odbywa się w oknie aplikacji: Geo-Info 6 i.Net.
Okno aplikacji Geo-Info 6 i.Net uruchamiane jest przed zalogowaniem do systemu
zgłaszania prac geodezyjnych Geo-Info 6 i.Kerg. Jak uruchomid aplikację Geo-Info 6 i.Kerg
Aby uzyskad dostęp do podglądu mapy, w oknie aplikacji Geo-Info 6 i.Net należy wybrad
jednostkę administracyjną (gminę lub powiat), na terenie której zgłaszana praca się znajduje
poprzez rozwinięcie listy <wybierz zasób> i zaznaczenie wybranej pozycji.

W oknie przeglądarki pojawi się mapa z widokiem jednostek administracyjnych.
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Można przystąpid do wyszukiwania interesującego obszaru:
o wizualnie, poprzez przybliżanie obszaru przy użyciu rolki na myszce lub zestawu
ikonek, znajdujących się u góry okna przeglądarki:

o przy użyciu narzędzia służącego do szybkiego wyszukiwania obiektów dostępnego
po naciśnięciu ikonki:
Po uruchomieniu okna wyszukiwania, należy podad parametry szukanego obiektu
i nacisnąd przycisk [OK]

Po zatwierdzeniu wyboru, odnaleziony obiekt pojawia się w oknie zakładki ‘Obiekty’
aplikacji Geo-Info 6 i.Net.

Dwukrotne kliknięcie na odnalezioną pozycję zoomuje obraz na wybrany obiekt.
Więcej informacji na temat wyszukiwania obiektów, lokalizacji obszarów i innych
możliwości aplikacji Geo-Info 6 i.Net znajduje się w podręczniku aplikacji Geo-Info 6 i.Net.
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JAK WSKAZAD OBSZAR ZGŁASZANEJ PRACY LUB OSNOWY GEODEZYJNEJ
Wskazanie zasięgu pracy/osnowy geodezyjnej następuje w trakcie zgłaszania pracy, po
naciśnięciu przycisku: ‘Wskaż obszar’ odpowiednio w oknie zakładki: ‘Zgłoszenie’ (zasięg
pracy geodezyjnej) lub ‘Materiały’ (zasięg przygotowania materiałów dotyczących osnowy
geodezyjnej).
Jak zgłosid pracę geodezyjną
Po naciśnięciu przycisku: ‘Wskaż obszar’ widok przenosi się do okna mapy. Należy
zlokalizowad obszar pracy, a następnie wskazad odpowiednio zasięg pracy lub obszar
wyszukiwania punktów osnowy geodezyjnej.
Jak zlokalizowad obszar zgłaszanej pracy lub osnowy geodezyjnej
Wskazanie obszaru możliwe jest po naciśnięciu jednej z trzech ikonek służących do tego
celu:

Po naciśnięciu ikonki wskazanie należy wykonad klikając lewym klawiszem myszy
w obszarze mapy. Po akceptacji wskazanego obszaru następuje powrót do okna dialogowego
z informacjami o zgłaszanej pracy i kontynuacja procesu zgłaszania pracy geodezyjnej.
W przypadku wskazania obszaru wielobokiem (ikonka
obszaru następuje po naciśnięciu prawego klawisza myszy.

) akceptacja wskazanego

W dowolnym momencie pracy na mapie można powrócid do okna dialogowego
z informacjami o zgłaszanej pracy przy użyciu przycisku: Esc.
Więcej informacji na temat wskazywania obszarów i innych funkcji wykorzystywanych
w podglądzie mapy znajduje się w podręczniku aplikacji Geo-Info 6 i.Net.

Do góry

Copyright © 2012 SYSTHERM INFO Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie, reprodukowanie, tłumaczenie, przenoszenie na inny nośnik informacji lub zmiana formy na czytelną maszynowo tak całości,
jak i części niniejszej publikacji jest niedozwolone bez pisemnego zezwolenia udzielonego przez SYSTHERM INFO Sp. z o.o.

JAK WYSŁAD PLIK EKSPORTU DO OŚRODKA DOKUMENTACJI
Wysłanie pliku eksportu GIV lub pliku wymiany możliwe jest poprzez:
o zalogowanie się do systemu Geo-Info 6 i.Kerg
Jak uruchomid aplikację Geo-Info 6 i.Kerg
o otworzenie okna dialogowego zarejestrowanej pracy geodezyjnej
Jak obejrzed informacje o zarejestrowanych pracach geodezyjnych
o przejście na zakładkę: ‘Pliki’

o uruchomienie przycisku:
znajdującego się w części: ‘Plik wymiany/GIV do
wysłania’
o wskazanie w oknie: ‘Otwieranie’ odpowiednio pliku GIV lub pliku wymiany
i zatwierdzenie wyboru przyciskiem: ‘Otwórz’
o naciśnięcie w oknie zakładki: ‘Pliki’ przycisku: ‘Wyślij’
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