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Personalització 
d'eines
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d eines

Aplicacions Informacióp

• Aspecte • Aspecte

• Vista inicial

• Fons del mapa

• Atributs

• Privacitat

• Informació

• Privacitat

• Altres proveïdors

• Privacitat
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Privacitat de la 
informació
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Visorsinformació

Públic

Visors

Privat
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Privacitat de la 
informació
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Informacióinformació

Públic

Informació

Privat

A i l
NO Apareix en 
les cerques delApareix en les 

cerques del 
tàl i t

les cerques del 
catàleg intern

catàleg intern
Es pot consultar la 

informació sempre que es 
conegui la URL del recurs.
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Utilitats - Catàleg 
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g
intern

UTILITATSUTILITATS

Monitoratge, 
seguiment mòbils, 
catàleg intern, etc.
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Utilitats - Catàleg 
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g
intern

Editor de Mapes

Capa Capa

Visor de Mapes

p

Capa

p

Capa

Editor de Temàtics
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Utilitats -
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Estadístiques d'ús

UTILITATSUTILITATS

Monitoratge, 
seguiment mòbils, 
catàleg intern, etc.
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Utilitats -
Estadístiques d'ús
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ExempleEstadístiques d ús Exemple

• Visites totals

Vi it li ió

• Evolució de visites

• Aplicació més usada
• Visites per aplicació

• Capes visionades

• Temes de més interès

• Topònims més cercatsp

• Cerques

• Topònims més cercats 

(zones de interès)

• Estats dels servidors 
• Adreces més cercades 

(local de interès)
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Utilitats - Seguiment
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g
de dispositius mòbils

UTILITATSUTILITATS

Monitoratge, 
seguiment mòbils, 
catàleg intern, etc.
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Utilitats - Seguiment
de dispositius mòbils
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de dispositius mòbils

• Dispositius industrials

Enfora
• Visualització en temps real de 
la posició del dispositiu sobre el 
mapa
• Nombre il·limitat de dispositius

• Ordinadors portàtils que 

disposin de GPS• Nombre il·limitat de dispositius
• Històrics de recorreguts
• Generació d'informes i 
estadístics

disposin de GPS

• Android

• Descarrega de tota la base de 
dades de moviments • iPhone
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Col·laboració
PRG - Què ofereix avui

COL·LABORACIÓ

Compartir 
projectes comuns  • Manteniment d'informació(crowdsourcing

institucional)
• Manteniment d informació

• Usuari és responsable de la p

informació del seu territori

• Actualitzacions en temps real

• Estalvi de temps, diners i esforços 
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PRG - Properes 
millores

PRG - Què ofereix avui

millores

Editor de mapes Editor de mapes Gestor de serveisEditor de mapes

Més formats de 
càrrega i 

Editor de mapes 
Temàtics 

Descàrrega de 

Gestor de serveis

Càrrega de 
informació deg

descàrrega 
KML, JSON, DXF

g
dades XLS

Descàrrega de 
dades SHP

informació de 
altres serveis 
(WFS, JSON)

Que trobes a faltar?Que trobes a faltar?
Necessitem la vostra opinió per continuar 

millorant
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Institut Cartogràfic
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g
de Catalunya

Parc de Montjuïc,
E-08038 Barcelona

41º22’12” N, 2º09’20” E (ETRS89)

Tel. (+34) 93 567 15 00
Fax (+34) 93 567 15 67

www.icc.cat
webmaster@icc.cat
twitter.com/icc_cat
facebook.com/icc.cat
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