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I. Zarządzanie i administrowanie geoportalem MIIP i jego komponentami 

II. Współpraca przy tworzeniu i utrzymywaniu MIIP  
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Źródła danych na MIIPŹródła danych na MIIP  
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• WODGiK 

• zasoby Departamentów UMWM 

• zasoby Partnerów MIIP 

• WODGiK 

• zasoby Departamentów UMWM 

• zasoby Partnerów MIIP 

Źródła danych Źródła danych   

• materiały z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obszaru województwa 
małopolskiego  

• współpraca między departamentami w UMWM 

• porozumienia z Partnerami MIIP w zakresie współpracy przy tworzeniu i utrzymywaniu MIIP 

• materiały z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obszaru województwa 
małopolskiego  

• współpraca między departamentami w UMWM 

• porozumienia z Partnerami MIIP w zakresie współpracy przy tworzeniu i utrzymywaniu MIIP 

Podstawy Podstawy publikacjipublikacji  

• praca własna Zespołu MIIP i WODGiK 

• zlecenia zewnętrzne na opracowanie baz danych i/lub publikacja kompozycji mapowej 

• praca własna Partnerów i użytkowników MIIP przy aktualizacji baz danych za pomocą interfejsów 
edycyjnych 

• praca własna Zespołu MIIP i WODGiK 

• zlecenia zewnętrzne na opracowanie baz danych i/lub publikacja kompozycji mapowej 

• praca własna Partnerów i użytkowników MIIP przy aktualizacji baz danych za pomocą interfejsów 
edycyjnych 

Publikacja i aktualizacjaPublikacja i aktualizacja  
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co wyróżnia MIIP ? 
 

Wyjście poza ‘okno MIIP’ 
 
-   obsługa standardów wymiany 

danych: WMS, WMTS, WFS, KML 

-   eksport GPX 

-   osadzanie mapy,  iMapLiteAPI,  

-   wersja mobilna 
       

Rodzaj prezentowanych 
danych przestrzennych 
 
   -  dane departamentów UMWM 

   -  dane z WODGiK 

   -  dane Partnerów MIIP 

   -  wydarzenia cykliczne 

   -  darmowe dane (BDOO) 
   

Interakcja z użytkownikiem 
 
   -  zgłaszanie pomysłów/błędów 

   -  dodawanie danych przez   

      użytkownika 

   -  własna kompozycja 

   -  ‘panel informacyjny’ 
       

 Analizy 
 
- narzędzia analityczne (SAR) 

- pomiary, szkice 

- moduł statystyczny 
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Współtworzenie baz danych Współtworzenie baz danych 

przestrzennych wraz z przestrzennych wraz z 

użytkownikiem MIIP użytkownikiem MIIP   

Współpraca zarządców przystanków przy aktualizacji warstwy przystanków autobusowych – 

w związku z planowanym utworzeniem elektronicznego systemu informacji pasażerskiej w 

formie wyszukiwarki połączeń komunikacyjnych realizowanych przez przewoźników 

prywatnych na mocy zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym 

transporcie drogowym wydanych przez Marszałka Województwa Małopolskiego. 

UMWM 

Dep. OR i RG 

Dep. TK 

Dep. RO 

Systemy 
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Informacje dot. 
transportu i 
komunikacji 

geoportal MIIP 

System informacji 
pasażerskiej 
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Etapy edycjiEtapy edycji  
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– konta użytkowników 
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Usługa obiektowa 
(dostęp do bazy 
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Interfejs 
edycyjny 

MIIP 
(Feature 
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Nadanie 
uprawnień 
edycyjnych 

autoryzowanym 
użytkownikom;  
Zarządzanie ich 

kontami; 
Instrukcja 

Zaktualizow
ana baza 
danych 
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Interfejs edycyjny MIIPInterfejs edycyjny MIIP  
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