C-SAM publiceer

Klantgericht alle
geo-informatie
publiceren
Kaarten flexibel
toegesneden op
gebruikersprofiel
Voor alle platforms:
intra- en internet, PC,
tablet en mobiel

Uw kaarten in een
handomdraai online
Gebruiksgericht publiceren
Bedrijven en overheden investeren in de kwaliteit van hun
data voor geo-registraties. Ze willen deze gegevens voor
een zo breed mogelijk publiek toegankelijk maken. C-SAM
publiceer bevat een handige beheermodule waarmee u
kaarten toesnijdt op de behoeften van specifieke gebruikers. Dat kan variëren van bijvoorbeeld een medewerker
die veelvuldig geo-informatie zoekt, combineert en gebruikt
(WebGIS) tot de burger die snel gerichte informatie wil
over een specifiek thema binnen een bepaald gebied.

Altijd en overal toegang
Kaarten die via C-SAM publiceer zijn vrijgegeven zijn op alle
platforms te raadplegen. Of het nu intranet of internet is,
op een PC of een tablet; de applicatie zorgt dat uw kaarten
moeiteloos en op maat gesneden op het scherm worden
getoond. Ook als dat een mobiele telefoon is.
C-SAM publiceer ondersteunt bovendien een veelheid aan
praktische taken zoals inspraakprocedures, burgermeldingen, veldverkenning en inspectie.

Flexibel
C-SAM publiceer maakt het opzetten van nieuwe kaartlagen
en thema-kaarten zeer eenvoudig. De applicatie ontsluit
moeiteloos gegevens uit zeer verschillende bronnen, zoals
in- en externe databases, webservices en natuurlijk PDOK.
Bovendien kunt u vanuit C-SAM publiceer een geo-portaal
in eigen huisstijl inrichten en beheren.
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Ontsluit een groot scala aan databronnen
Beheermodule voor het gebruiksgericht inrichten
van de raadpleegomgeving
Laat u een geo-portaal in eigen huisstijl inrichten
en beheren
Ondersteunt externe geo-applicaties (CycloMedia / GIS)
Ondersteunt het uitlezen van GPS-posities voor
mobiele databronnen
Werkt met iedere moderne kaartserver als motor
Eenvoudig configureerbaar en voorzien van een
geavanceerde printmodule
Metadata opvragen in catalog service
Gebruikt Open Source componenten en Open GIS
standaarden
Kosten onafhankelijk van gebruikersaantallen

Veelzijdig
C-SAM publiceer is een volledig webbased applicatie met
een beheermodule, kaartviewer, kaartgenerator voor
tablets en smartphones, webservice-voorziening en een
metadata-service.
De C-SAM publiceer-viewer ondersteunt alle browsers
zonder plug-in op PC, tablet of smartphone.

Upgrade
Gebruikt u Flexiweb Classic of Bentley Geo Web Publisher?
Dan biedt Crotec u een aantrekkelijke upgrade onder
de naam FlexiNext. Uw bestaande kaartviewer wordt
dan uitgebreid met C-SAM publiceer en C-SAM magazijn.
Daarmee komt uw huidige functionaliteit ook beschikbaar voor meerdere browsers en platformen. Bovendien
wordt het geo-databeheer gestandaardiseerd en geoptimaliseerd volgens GEMMA-richtlijnen en Geonovumstandaarden.
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C-SAM publiceer is onderdeel van de C-SAM suite, de open totaaloplossing voor
het creëren, beheren en communiceren van geo-registraties.
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