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 výber Zákazníci 

Štátna veterinárna 
a potravinová správa 

Vojenské lesy 
a majetky 

Slovenský vodohospodársky 
podnik 

Štátny geologický ústav 
Dionýza Štúra 

Lesy  
Slovenskej republiky Výskumný ústav vodného  

hospodárstva 

Ministerstvo pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR 

Vodné elektrárne 
Trenčín 
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Technický 
informačný 

systém 

Digitálny 
archív 

PLUSK 

GIS SPA mobile 

Meta IS 

Toky v  
intravilánoch 

Technický informačný systém 
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Mapový portál WGIS 
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porovnanie s 
hydrodynamickým modelom PLUSK 
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Technický 
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PLUSK 

GIS SPA mobile 
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WebCM potrebná dokumentácia 
vždy k dispozícii 

» trvalo uchová technickú dokumentáciu pre ďalšie 
generácie technikov  
 

» zjednodušuje a zrýchľuje prístup k dokumentácii 
 

» integrovaný na ostatné zložky TIS 

 

       

 



www.yms.sk 

WebCM digitálny archív 
technickej dokumentácie 
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SPA mobil stavy vodných tokov 

» online migrácia a konsolidácia 
nameraných hodnôt z vodomerných 
staníc  

» automatické generovanie týždňových 
grafov nameraných vodných stavov 

» výber a zobrazenie informácií o vodných 
stavoch, prietokoch a povodňovej situácii 

» aktuálna hodnota a prírastok, resp. 
úbytok v porovnaní s predchádzajúcou 
nameranou hodnotou 

» dostupná cez mobilné rozhranie 
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SPA mobil stavy vodných tokov 
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SPA mobil stavy vodných tokov 
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SPA mobil stavy vodných tokov 
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Správa tokov intravilány 

» stanovenie priorít riešenia úprav tokov 

 

» údaje centralizované z lokálnych access súborov do 
centrálnej databázy 

 

» mplementované automatizované výpočty koeficientov 

 

» možnosť generovania hromadných výstupov 
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Správa tokov Zoznamy 
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Správa tokov Urbanizmus 
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Správa tokov Hydrológia 
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Správa tokov Iné intravilány 
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Správa tokov Reporty 
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Digitálny 
archív 

PLUSK 

GIS SPA mobile 

Meta IS 

Toky v  
intravilánoch 

Vzájomná integrácia 

Centrálna DB 
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Prístup k dokumentom z GIS 
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Prístup k dokumentom z GIS 

 
DATD automaticky otvorí okno s 

predpripraveným filtrom na základe 
priestorového dopytu 
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Prístup k dokumentom z GIS 



TECHNICKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM 

Modelovanie 

rôzny pohľad na tie isté 
údaje reálneho sveta 
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Ďakujem za pozornosť ! 
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It is not allowed to provide this document 
or any part of it to another organization, 
to disseminate or copy it,  including 
transfer to other electronic forms or 
devices, without prior written permission 
of the author.  

©YMS, a.s. 
All rights reserved 
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