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Visors 

clàssics 

VISSIR 
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VISSIR 3.0  

 Visualització i descàrrega de la geoinformació de l’ICGC 
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VISSIR 3.0  

 Visualització i descàrrega de la geoinformació de l’ICGC 
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VISSIR 3.0  

 Visualització i descàrrega de la geoinformació de l’ICGC 
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VISSIR 3.0  

 Visualització de capes addicionals i geoserveis WMS 
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VISSIR 3.0  

 Comparació de dades històriques 
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VISSIR 3.0  

 Eines de dibuix i edició que inclouen funcions geomètriques 
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Visors 

clàssics 

Ortoxpres 
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OrtoXpres  

 Visualització d’ortofoto ràpida 

10 



Visors clàssics 

 Proposta de valor basada en la informació de base 

 Inclouen funcions d’edició, descàrrega i compartició 

 Visors genèrics 

 

Però la nova societat ha canviat... 

 El coneixement està distribuït 

 Immediatesa de la informació 

 Hiperconnectivitat: Dades administració, OpenData, Dades 

privades, Dades particulars,... 
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Serveis de 

visualització 

Instamaps 

12 



13 

ELS MAPES SON UNA 

EINA POTENT PER 

COMUNICAR EL TEU 

MISSATGE 



Instamaps 

 

 Instamaps és una plataforma WEB dissenyada per promoure 

l’ús i difusió de geoinformació.  

 

 Instamaps es basa en el principi d'apoderament de l’usuari. Els 

usuaris son els que proporcionen valor i es beneficien de forma 

directa. 

 

 L’ICGC ofereix la seva experiència en visualització de dades 

a través d’Instamaps. 

 

 Instamaps és una eina per facilitar la creació de mapes 

online (visors) dirigida a tot tipus d’usuaris (no cal ser expert). 
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Instamaps 
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http://www.instamaps.cat/


Instamaps 
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4 paraules 

4 frases 

4 imatges 



Instamaps 
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Instamaps 

 Personalitzacions amb funcions avançades 
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Roadmap 

 Creació de visors offline (GeoPDF) 

 Creació de mapes col.laboratius 

 Captura de dades offline amb dispositius mòbils 

 Funcions d’anàlisi GIS 

 Socialització de mapes públics 
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ELS MAPES SON UNA 

EINA POTENT I FÀCIL 

PER COMUNICAR EL 

TEU MISSATGE 



Altres eines... 

Betaportal 
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Betaportal 

 Portal de prototipus  
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Betaportal 

 ConvertBox 
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Betaportal 

 Visor de canvis urbanístics 
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Betaportal 

 Comparadors a demanda i personalitzables 
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Visors 3D 

 Visors de ciutats 3D (WebGL) 
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Visors 3D 

 Generador escenes 3D (Three.js) 
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Visors 3D 

 Visors 3D amb superposició informació (Cesium) 
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Per acabar... 
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Recull d’enllaços 

 

 

 VISSIR: http://www.icc.cat/vissir3/ 

 OrtoXpres: http://www.ortoxpres.cat/client/icc/ 

 Instamaps: http://www.instamaps.cat/index.html 

 Betaportal: http://betaportal.icgc.cat 

 Convertbox: http://betaportal.icgc.cat/wordpress/transformacio-de-

coordenades-formats-darxius/ 

 Visor de canvis urbanístics: http://betaportal.icgc.cat/wordpress/evolucio-del-

visor-de-canvis-urbanistics/ 

 Barcelona 3D: http://betaportal.icgc.cat/wordpress/barcelona-3d-amb-illes-

acolorides-per-alcades/ 

 Generador escenes 3D: http://betaportal.icgc.cat/wordpress/generador-

descenes-3d-de-catalunya/ 
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Annex. Funcionalitats Instamaps 
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Punts 

Línies 

Polígons 

Fàcil edició de l’estil i de la informació associada. 

Crear geoinformació 
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des d’arxius: 

kml, txt, csv, xls, xlsx, gpx, shp(zip), mapinfo, dxf, 

geojson and gml 

drag&drop o obrir fitxer 

suport per diferents sistemes de referència 

 

des del núvol d’Instamaps, dades ja utilitzades per l’usuari. 

 

 

altres fonts de dades: 

portals de dades obertes 

xarxes socials: Twitter, Panoramio i Wikipedia 

serveis JSON 

serveis WMS 

Càrrega de dades 
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bàsic: simbolització uniforme 

categories: color basat en els valors d’un camp de la 

informació associada  

concentració: mapa de calor basat en la densitat 

agrupació: simbolització per agrupament d’elements propers 

Estil del mapa 



mapa topogràfic en color 

mapa topogràfic d’estil suau 

ortofotoimatges 

ombrejat 

mapa topogràfic colorejat 

altres mapes 

Cartografia de base 
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opció de publicació del mapa pública/privada 

els mapes publicats com a públics es poden veure a la galeria 

d’Instamaps  

tots els mapes tenen el seu permalink URL 

es genera el codi html per incrustar el mapa a un lloc web o bloc 

Publicació i compartició 

captura de pantalla 

 impressió del mapa 

generació de geopdf 

Diferents opcions de compartició a les xarxes socials 



Editor d’Instamaps 



Compartició 



Galeria de mapes 

http://www.instamaps.cat/geocatweb/galeria.html
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