
Digitální technická mapa ČR
jednoduše

Naplňte povinnost předávání dat do DTM ČR 
pomocí nové online služby Arkance Systems

z Plně či polo automatické načtení 
stávajících dat editora, správce 
či vlastníka infrastruktury

z Transformace do výměnného formátu JVF

z Předání do DTM ČR včetně aktualizace 
územní působnosti

z Plná evidence všech provedených 
datových transakcí a dostupnost 
vydaných balíčků

z Notifikace odpovědných osob

z Grafické i atributové zobrazení 
předávaných dat

z Změnová analýzu a verifikaci 
předávaných dat

z Načtení dat DTM ČR zpět 
do vlastního systému

DTM konektor je automatizovaná online služba zajišťující komfortní napojení na DTM.
Služba běží plně v cloudu a ve většině případů není nutné provádět žádné zásahy 
do IT infrastruktury společnosti. V případě zájmu je možné instalovat službu i do
vlastního prostředí společnosti.



Pro koho je DTM konektor určený?
DTM konektor poskytujeme v edicích dle rozsahu dat a potřeb správce infrastruktury.
Cena provozu řešení již od 2.000,– Kč měsíčně.

Kontaktujte naše obchodní zástupce
z Tomáš Šustek | & +420 602 442 893

tomas.sustek@arkance-systems.com
z Lea Leinweberová | & +420 733 189 098

lea.leinweberova@arkance-systems.com

                                                                                                                                             rozsah            zobrazení
DTM KONEKTOR                                                       četnost              objem            datového              dat
varianta                                                                            výdejů                  dat                  modelu         [interaktivní
                                                                                                                                               DTM                 mapa]

S menší provozovatelé sítí, zaměření                             max.                  max.                   max.                      
na jeden obor činnosti, s jednoduchou                          15                  500 MB                5 tříd                    ne
správou dat (např. výkresy)                                         za rok                za rok                  DTM

M středně velcí provozovatelé sítí zaměření                 max.                  max.                   max.                      
na jeden obor činnosti; provozovatelé více                  60                    2 GB                  20 tříd                  ano
druhů sítí na malém území (areály, obce)                 za rok                za rok                  DTM

L velcí provozovatelé sítí, areály či města                      max.                  max.                   max.                      
s velkým objemem dat                                                  400                  10 GB                 50 tříd                  ano
a více obory činností                                                    za rok                za rok                  DTM

XL velké projekty s velkým objemem dat                 neomezeně            max.                       
a specifickými požadavky                                      (i vícekrát             40 GB            neomezeně             ano
                                                                                  denně)               za rok

Scénáře využití služby
01 MÁTE VLASTNÍ SYSTÉM GIS
Napojte váš stávající systém GIS na DTM pomocí DTM konektoru – ať už přímým napojením
na databázi GIS nebo prostřednictvím služeb.

02 SPRAVUJETE VLASTNÍ DATA V DWG, DGN, SHP ČI JINAK?
Pomůžeme vám integrovat vaše datové podklady a napojit je na DTM. 
Současně získáte náhled na data v jednoduché webové aplikaci.

03 SPRAVUJE VÁM DATA NĚKDO EXTERNĚ?
DTM Konektor dokáže flexibilně napojit data z různých datových zdrojů. Umíme spolupracovat
s geodety a dalšími subjekty tak, abyste pro publikaci dat do DTM nemuseli pořizovat další
systém a přitom měli plnou kontrolu nad četností a rozsahem předávaných dat.

* počty a rozsahy se mohou změnit na základě finální podoby API IS DMVS

www.dtm-konektor.cz


