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Noves funcionalitats
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Noves funcionalitats

Enllaçar utilitzant TinyURL

Facilita el poder compartir una vista del mapa amb altres usuaris

Botons d’enllaç amb Facebook, Twitter i e-mail

Cal ser usuari registrat per poder compartir una geometria dibuixada sobre 
el mapa

http://www.icc.cat/vissir3/index.html?qF36sEo3G
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Noves funcionalitats
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Noves funcionalitats

Desar (exportar) les geometries dibuixades sobre el mapa en 
el servidor de l’ICC

Cal ser usuari registrat

Primer pas per crear un espai d’usuari

Es pot desar - exportar en format GPX (també si descarreguem a la nostra
à i )màquina)
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Noves funcionalitats

Visualització de totes les ortofotos produïdes per l’ICC

Filtres en la cerca per topònims
Per comarca, municipi, concepte geogràfic

Control per afegir capes WMS externes
http://w24.bcn.cat/WMSQualif/request.aspx?
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Futures funcionalitats

Espai d’usuari
Nova interficie per facilitar la interacció amb l’usuariNova interficie per facilitar la interacció amb l usuari

Noves funcionalitats pròpies d’aplicacions SIG (intersecció de polígons, 
polígon envolvent, diferència, etc.)

Integració d’ortoxpressIntegració d ortoxpress
Properament s’afegirà el vol 2012

Consulta del MET 5x5
Gràfica del perfil de les cotes d’un llistat de punts
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Futures funcionalitats

Visor únic per a la visualització i descàrrega

Millorar la interacció per fer lo compatible entre usuarisMillorar la interacció per fer-lo compatible entre usuaris
d’oci i SIG

Compatible amb el màxim de dispositius
962 resolucions de pantalla
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Gràcies per la vostra Institut Cartogràfic
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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 67antoni.vidal@icc.cat

http://www.icc.cat
webmaster@icc.cat
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