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Apie mus 



•  Veikla nuo 1993  
•  Dukterinės kompanijos:  

–  EnviroTech, Latvja (nuo 1999) 
–  AlphaGIS, Estija (nuo 2004) 

•  ∼ 85 darbuotojai (120 įsk. dukterines įmones)  
•   daugiau kaip 500 klientų pasaulyje 
•  2011m	  apyvarta	  -‐18	  mln	  Lt	  	  
•  GIS lyderis Baltijos šalyse 

Faktai: 



   

ü GIS ir geoerdvinių informacinių sistemų kūrimo paslaugos 

ü Taikomieji sprendimai valdžiai, verslui,	  savivaldai	  ir visuomenei 

ü GIS programinės ir matavimų įrangos pardavimai 

ü Konsultacijos, aptarnavimas, mokymai 

Veiklos profilis: 



Pagrindiniai GIS privalumai 
•  Duomenų integralumas, skirtingų šaltinių 

panaudojimas;  
•  Galimybė bendradarbiauti - įtraukiant 

gyventojus, verslą, mokslą ir kt.; 
•  Galimybė visapusiškai analizuoti teritoriją, 

automatizuoti sprendinių ir brėžinių sukūrimą; 
•  Galimybė sprendinius padaryti „pasiekiamus“ ir 

suprantamus visiems. 
•  ..... 



Duomenų integralumas, skirtingų šaltinių 
panaudojimas 

•  Pagrindinė integracijos komponentė – vieta 
vieningoje aplinkoje integruoja: 

 - Teritorijų pokyčius kurie vyksta dėl natūralių 
(gamtinių) pokyčių bei dėl  (ne) teisėtos 
žmogaus veiklos ; 

- Aplinkos pokyčius, kuriuos įtakoja tiek globalūs 
pakitimai, tiek lokali (ne) teisėta žmogaus 
veikla  

-  Socialinės, ekonominės aplinkos pokyčius 
-  Planavimo procesus ir jų įgyvendinimo 

fiksavimą (kadastrai registrai) 
-  Ir kitus ...  
 + laikas – vakar, šiandien, rytoj 
 
 



Duomenų integralumas, skirtingų šaltinių 
panaudojimas 

•  Skirtingi šaltiniai, duomenys: 
 - Rastriniai duomenys – skenuoti žemėlapiai, 

vaizdai, aeronuotraukos, paviršiaus modeliai 
(tif, sid, jpeg, bmp, grid.....) 

- Vektoriniai duomenys, (cad, mif, gml, dgn, shp, 
gdb.....) 

-  Struktūrizuoti duomenys - lentelės (dbf, csv, xsl, 
odf, mdb....) 

-  Lazerinio skenavimo Lidar (las, txt...) 
-  Ir kitus: 
 
 



Duomenų integralumas, skirtingų šaltinių 
panaudojimas – pvz: 



•  Išmanus miestas tai yra urbanizuota aplinka, 
kurioje valdžia, verslas, piliečiai ir mokslas bei 
sprendimų tiekėjai bendradarbiauja kartu 
sukuriant inovatyvias paslaugas ir sprendimus, 
kurių pagalba miestas tampa patrauklus, 
konkurencingas   



Mokslo bendruomenė 

Valdžia 

Derintojai 

Gyventojai, verslas 

	  	  	  

	  	  	  

Planuotojai 

Turinys	  

DB katalogai 

Grupės 

Prieglauda 
Apps	  

Žemėlapiai,	  brėžiniai	  

Servisas 

Galimybė	  bendradarbiau0	  	  



Gyventojų, verslo prioritetai 



•  Derinimas 
•  Keitimasis 
•  Duomenų mainai 
•  Pasiūlymai, pastabos 

Galimybė bendradarbiauti  



Sprendimų, rezultatų viešinimas, 
pristatymas 



Analizė - modeliavimas 



Analizė - modeliavimas 



Aplinkos analizė – geoapdorojimo įrankiai 

•  Sluoksnių sankirta 
•  Apjungimas 
•  Buferis 
•  Išranka pagal sluoksnį 
•  Artimiausių paieška 
•  Pasiekiamumas 
•  Ir daug kitų...... 

Įrankiai kurie apdoroja pradinius duomenis ir atsako į Jūsų 
klausimą pateikdamas vieną ar kelius naujus duomenų rinkinius 

Sun 

Pasiektas 
rezultatas 

Sluoksnis 1 

1 0 

0 0 1 

0 0 
1 

0 0 1 

Procesas 1+n 

sluoksnis1+n 



Aplinkos analizė 

100m	  –	  9046	  gyv.	  

500m	  –	  49649	  gyv.	  



Paviršiaus analizė 

•  Matomumo analizė 
•  Nuolydžiai 
•  Šlaitų ekspozicija 
•  Šešėlių analizė 
•  Saulės energijos skaičiavimas 
•  Kt. 



Paviršiaus analizė 



Paviršiaus analizė 



Galimybė sprendinius padaryti „pasiekiamus“ ir 
suprantamus visiems. 

 



Brėžinys ar duomenys? 

Planuotojas 

Duomenų rinkiniai 

Duomenų rinkiniai + sprendiniai?? 

Planuotojas 

Duomenų rinkiniai 

Sprendinių DB 

Sprendinių DB 



Tvarkingi duomenys leidžia automatizuoti 
darbus 



Sprendimų, rezultatų viešinimas, 
pristatymas 



Sprendimų, rezultatų viešinimas, 
pristatymas 



Sprendimų, rezultatų viešinimas, 
pristatymas 



GIS galimybės analizuojant 

•  Gis suteikia galimybes: 
 - piliečiams, valdžiai, verslui ir mokslui 

bendradarbiauti kuriant savo aplinką, patrauklų 
miestą. 

 - priimti tikslius, argumentuotus sprendimus 
planuojant 

 - sukurti patogias, įnovatyvias paslaugas 
 
 

GIS  - priemonė IŠMANIAM MIESTUI  (Smart City) kurti 



Dar.... Naujas duomenų surinkimo būdas 

•  Robotizuotas nepilotuojamas Ebee 
◦  Iki 45 minučių skrydžio trukmė viena baterija 
◦  iki 12 m/s atsparumas vėjui 
◦  Iki 3km kontroliuojantis radijo ryšys 
◦  Fotografuoja nuo 1.5-10 km2 vienu pakilimu 
◦  Ortofoto raiška nuo 3 – 30 cm/pix 

Ortofotografinis žemėlapis + 
paviršiaus modelis 



Daugiau pvz www.arcgis.com, paieška 
„ebee“ 



Kviečiame paskraidyti 
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Mob. +37068540582 
Tel. +370 5 2150575 

Faks. +370 5 2150576 
www.hnit-baltic.lt; www.maps.lt www.arcgis.com  

 

 


