
Date geospatiale publicate pe web pentru aplicatii desktop și dispozitive mobile
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MuM MapEdit facilitează accesul la date geospatiale pe intranet și Internet. MuM MapEdit nu 
este doar o soluție pentru acces la date pe web, ci face din AutoCAD Map 3D și alte sisteme 
informationale geografice un „aparat de inregistrare“ rapid și flexibil. MuM MapEdit Mobile 
introduce date geospatiale pe orice dispozitive mobile (smartphone-uri, tablete) și oferă acces la 
date de aproape pretutindeni. 

Afișarea și editarea datelor geospatiale in intranet/Internet
Doriți să introduceți pe web date GIS într-un mod simplu și rapid sau doriți să introduceți sau să 
prelucrați date mai puțin complexe, cum ar fi simboluri punctiforme, branșamente, trasee de cabluri 
etc.? Atunci MuM MapEdit este soluția ideală de publicare pe web.

Accesare și colectare mobilă de date 
Puteți accesa datele dumneavoastră și atunci când sunteți în deplasare. Accesați baza de date de pe 
tabletă sau smartphone. Sunteți scutit de drumul la birou iar eventualele neconcordanțe între planuri 
sunt evitate.

Rapiditatea – caracteristica diferentiatoare si definitorie a MuM MapEdit
MuM MapEdit nu asteapta. Rezultatele interogarilor sunt afisate aproape instantaneu in orice situatie. 
Sistemul din care datele GIS sunt extrase nu este important, fie el Autodesk MapGuide, Microsoft Bing, 
Google Maps etc.

Tot ce este mai bun din AutoCAD Map 3D
Cu MuM MapEdit puteți utiliza toate formularele și tipurile de date disponibile in diferitele  module 
si aplicatii dezvoltate peste AutoCAD Map 3D, inclusiv in cele care nu au fost dezvoltate direct de 
Autodesk. Date din zone diferite pot fi combinate intr-un singur proiect, astfel utilizatorii primesc exact 
informatia ceruta. Cei experimentati isi pot configura mediul de lucru in concordanta cu cerintele 
actuale printr-un sistem de management al drepturilor.
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 MapEdit Client
Soluția Web-GIS pentru editarea datelor geospatiale pe intranet/Internet. 
Detine functii de digitizare, network tracing, redlining, import/export din 
Excel, definire de parametri de interogare in conformitate cu cerintele 
utilizatorilor. 

MapEdit Viewer 
Soluția Web-GIS pentru internet și intranet. Viewerul Web-GIS oferă un 
punct de contact centralizat în interiorul și/sau exteriorul companiei pen-
tru căutarea sau plotarea datelor din diversele module de aplicatii. Astfel, 
fiecare utilizator știe unde se pot găsi cele mai recente date.

MapEdit Mobile 
Web-GIS mobil. MapEdit Mobile este conceput special pentru utilizarea 
pe tabletă și smartphone. Astfel se pot accesa într-un mod confortabil 
datele actualizate și se pot evita drumurile până la birou. Este important 
ca, în cazul unui incident, tehnicienii din teren să poată accesa rapid date 
actuale.
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Modul MapEdit PowerExplorer
Acest modul permite interogarea și afișarea informațiilor relevante despre 
rețelele electrice, ca de exemplu segmente de cabluri, echipamente și 
circuite interioare, atât pe hartă, cât și în interfata AutoCAD Map 3D. 
Astfel, cu puține clicuri, utilizatorul poate ajunge, de pilda, de la punctul 
de racordare până la consumatorul conectat. Cu fiecare apăsare de buton, 
utilizatorul poate să afișeze circuitul unui segment de cabluri sau al unui 
echipament.

Modul MapEdit TV Inspection 
Modulul MapEdit TV Inspection este o extensie a modulului MuM 
Praxispaket Map dedicat retelelor de canalizare.  Cu ajutorul  acestuia 
puteți accesa toate informațiile relevante în vederea parcurgerii traseelor 
de conducte de canalizare si căminelor de vizitare. Pot fi afișate direct 
imagini sau înregistrări ale monitorizării/defecțiunii si poate fi efectuată o 
suprapunere a două inspecții.

https://www.youtube.com/ManandMachineRO 
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