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Sensor Observation Service
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http://catalegidec.icc.cat
Metadades (web)

Evolució de la IDEC: de l'acumulació de dades als serveis d'usuari final                   Barcelona 20 de Juny 2013



Parèntesi{ ETRS89}

4Aplicacions i eines per a l’explotació dels recursos IDEC

http://catalegidec.icc.cat{ }

Serveis WMS amb suport EPSG:25831 (14-06-2013)p ( )
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http://www.icc.cat/cat/Home-ICC/Geodesia/Recursos
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 Categorització i cerca a nivell de capa

 Cerca per dades descarregables
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OGC:SOS
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Plataforma de Recursos de GeoinformacióPlataforma de Recursos de Geoinformació

La Plataforma de Recursos de Geoinformació (PRG) és un espai Web a 
disposició, actualment, de les administracions públiques i els seus 
organismes i, eventualment d'altres organitzacions, on es reuneixen diverses 
f i lit t i i li i t tilit l' t i t i dfuncionalitats, serveis i aplicacions que permeten utilitzar l'extens inventari de 
geoinformació disponible a la xarxa IDEC. 

Hi podem trobar:

- Accés a totes les dades geogràfiques o georeferenciades disponibles a la 
xarxa IDEC.

- Eines simples i intuïtives per a la creació i personalització d'aplicacions.

- Aplicacions preparades per a ser adaptades a les necessitats de l'usuari.
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PRG Eines http://taure.icc.cat/PRG
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http://taure.icc.cat/PRGPRG Eines

VISUALITZACIÓ EDICIÓ

Recursos de 
tercers i propis 
s’incorporen a 

visualitzadors web

Nova informació 
via edició i/o 

càrrega dades 
existents

Descripció de la Plataforma i les seves funcionalitatsEvolució de la IDEC: de l'acumulació de dades als serveis d'usuari final                   Barcelona 20 de Juny 2013



10Aplicacions i eines per a l’explotació dels recursos IDEC

PRG Eines http://taure.icc.cat/PRG

VISUALITZACIÓ EDICIÓ

Recursos de 
tercers i propis 
s’incorporen a 

visualitzadors web

Nova informació 
via edició i/o 

càrrega dades 
existents

TEMATIZACIÓ

Representar 
l bvalors sobre 
zones 

predeterminades

Descripció de la Plataforma i les seves funcionalitatsEvolució de la IDEC: de l'acumulació de dades als serveis d'usuari final                   Barcelona 20 de Juny 2013



11Aplicacions i eines per a l’explotació dels recursos IDEC

PRG Eines http://taure.icc.cat/PRG

VISUALITZACIÓ EDICIÓ

Recursos de 
tercers i propis 
s’incorporen a 

visualitzadors web

Nova informació 
via edició i/o 

càrrega dades 
existents

TEMATIZACIÓ

Representar 
l b

COL·LABORACIÓ

Compartir 
valors sobre 

zones 
predeterminades

projectes comuns  
(crowdsourcing

institucional)

Descripció de la Plataforma i les seves funcionalitatsEvolució de la IDEC: de l'acumulació de dades als serveis d'usuari final                   Barcelona 20 de Juny 2013



12Aplicacions i eines per a l’explotació dels recursos IDEC

PRG Eines http://taure.icc.cat/PRG

VISUALITZACIÓ EDICIÓ

Recursos de 
tercers i propis 
s’incorporen a 

visualitzadors web

Nova informació 
via edició i/o 

càrrega dades 
existents

TEMATIZACIÓ

Representar 
l b

COL·LABORACIÓ

Compartir 
valors sobre 

zones 
predeterminades

projectes comuns  
(crowdsourcing

institucional)

UTILITATS

Monitoratge, 
seguiment mòbils, 
catàleg intern, etc.

Descripció de la Plataforma i les seves funcionalitatsEvolució de la IDEC: de l'acumulació de dades als serveis d'usuari final                   Barcelona 20 de Juny 2013



13Aplicacions i eines per a l’explotació dels recursos IDEC

PRG Eines- Futur http://taure.icc.cat/PRG
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Nous serveis basats amb Dades 

Obertes Gencat
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