
Reporty, tabulky a 
analýzy:
•	 správa	majetku

•	 údržba

•	 správa	pracoviště

•	 analýza	hrozeb,	
hodnocení	rizik	a	
plánování	kontinuity	
provozu

•	 strategické	plánování

•	 územní	plánování

•	 správa	nemovitostí

•	 správa	energií

•	 správa	zásobování	vodní	
energií

•	 soulad	s	životním	
prostředím

•	 mapování	zaměstnanců,	
zákazníků	a	konkurence

•	 analýza	areálu	a	
vzdáleností

•	 dohled	nad	majetkem

a mnoho dalších… 

PŘÍNOSY
•	 Lepší	vnitrofiremní	spolupráce	
a	tvorba	rozhodnutí	využitím	
geografických	dat	pro	areály,	plochy,	
infrastrukturu	a	fyzický	majetek

•	 Využití	datového	slovníku	a	
prostorových	vztahů	z	aplikace	
ARCHIBUS	a	automatické	propojení	
všech	CAD	a	BIM	dat	–	areály,	
pozemky	a	budovy	v	podrobnosti	
místností,	zařízení,	nábytku,	umístění	
síťových	jednotek	a	dokonce	i	
výstupy	síťových	jacků

Více informací na www.archibus.com

Technologický	 rozvoj	GIS	 technologií	umožňuje	 stále	 frekventovanější	užití	nástrojů	
GIS	v	informačních	systémech.	Geografické	informační	systémy	(GIS)	jsou	základním	
informačním	 nástrojem,	 který	 umožňuje	 různá	 data	 vizualizovat	 v	 mapovém	
prostředí.	 Znalosti	 získané	 z	 GIS	 umožňují	 organizacím	 přijímat	 lepší	 rozhodnutí,	
šetřit	 čas	 a	 zdroje.	 ARCHIBUS	 Rozšíření	 pro	 GIS	 ESRI	 umožňuje	 využít	 výkonné	
geoprostorové	funkce	k	prohlížení	a	analýze	stávajících	informací	o	nemovitostech,	
zařízeních	a	infrastruktuře.	Integrace	CAFM	a	GIS	poskytne	společnosti	mnohovrstvý	
pohled	na	stěžejní	geoprostorová	data	a	pomůže	tak	dosáhnout	vytyčených	cílů.

•	 Možnost	využít	předem	připravené	
expertní	analýzy	v	agregovaných	
mapách	a	tak	využití	rychlého	
zprostředkování	geografických	
informací

•	 Pracovní	prostředí	ARCHIBUS	Web	
Central	nebo	jiné	vámi	zvolené	ESRI	
aplikace,	jako	například	ArcMap	
nebo	ArcGlobe

ARCHIBUS® Rozšířené technologie

ROZŠÍŘENÍ PRO GIS ESRI®

Propojení nemovitostí a dat o infrastruktuře s 
výkonným a oblíbeným GIS systémem.

Propojení	geoprostorových	
dat	přímo	v	rámci	
centrálního	webového	
uložiště	aplikace	ARCHIBUS	
umožňuje	jednoduše	
zobrazit	všechny	informace	
o	majetku	ve	všech	
úrovních	podrobnosti.	
Plynulý	zoom	z	celkového	
globálního	přehledu	na	
lokální	úroveň,	úroveň	
konkrétní	budovy	
či	místnosti	včetně	
tematického	barevného	
zvýraznění.	



Přenos CAD a BIM dat do GIS – také v 
Cloudu
Automatizovaný	pracovní	postup	udržuje	vaše	CAD	a	BIM	
informace	v	dokonalé	synchronizaci	s	ESRI	GIS	informacemi.	
Proces	 využívá	 vztahů	 v	 datovém	 slovníku	 ARCHIBUS	 k	
georeferenci	 veškerých	 aktiv	 –	 areálů,	 pozemků	 a	 budov	
v	podrobnosti	místností,	 zařízení,	nábytku,	umístění	 síťových	
jednotek	a	dokonce	i	výstupů	síťových	jacků.	ARCHIBUS	umí	
lokalizovat	aktiva	(jako	jsou	budovy	a	struktury)	na	základě	
adresy,	ale	 také	všechny	položky	 v	budově	 z	geografické	
polohy	 samotné	 budovy.	 Pracovní	 postup	 ARCHIBUS	
automaticky	vytvoří	 schéma	GIS,	 které	potřebujete	 -	ať	už	
pracujete	 na	 místě	 pomocí	 serveru	 ESRI	 ArcGIS,	 nebo	 v	
cloudu	pomocí	systému	ESRI	ArcGIS	Online.	Integrace	CAD,	
BIM	a	GIS	nebylo	nikdy	tak	snadné.

Analýza vnitřních a vnějších dat probíhá 
současně
Využitím	ARCHIBUS	Rozšíření	pro	GIS	ESRI	lze	překonat	umělé	
rozdíly	 mezi	 interiérem	 a	 exteriérem	 budovy.	 Toto	 rozšíření	
předkládá	 kontext	 reálného	 světa	 ke	 zprostředkování	
rychlejší	 tvorby	 rozhodnutí,	 která	 vznikají	 na	 základě	
bohatých	vícerozměrných	zdrojích	informací.	Například:

Sjednocení grafických vizualizací pro 
analýzy
GIS	 data	 mohou	 sloužit	 k	 získání	 odpovědí	 a	 provádění	
strategických	 a	 taktických	 analýz,	 jaké	 obvykle	 vyžaduje	
vedení	 organizace.	 Organizace	 s	 vysokou	 produktivitou	
vyžadují	hlubokou	úroveň	GIS	znalostí	k	nalezení	potenciálních	
zákazníků,	posouzení	rizik,	zefektivnění	postupů	a	optimalizaci	
operací.

Využití GIS dat
ARCHIBUS	 Rozšíření	 pro	 GIS	 ESRI	 odemkne	 potenciál	
geografických	 informací	 pro	 Vaši	 společnost	 a	 uvidíte	 tak	
svůj	 podnik	 z	 nové	 perspektivy.	 Najednou	 můžete	 vidět	
všeobecné	provozní	pohledy	 lokalit,	areálů,	 infrastruktury	a	
fyzického	majetku,	které	by	mohly	 sloužit	ke	zvýšení	firemní	
spolupráce	mezi	organizačními	složkami	a	přispívat	k	tvorbě	
odůvodněných	 rozhodnutí	 týkajících	 se	plánování	prostoru	
a	správy	portfolia	nemovitostí.

•	 Realitní	manažer	může	
klást	otázku:	Která	
města	nabízejí	optimální	
mix	demografických	
hodnot	pro	otevření	
nové	kanceláře,	výrobní	
haly,	nebo	obchodního	
místa?

•	 Plánovač	ploch:	Jak	
jsou	funkční	oddělení	
rozmístěny	v	budovách	v	
rámci	areálu?

•	 Výkonný	pracovník	
správy	budov:	Jak	blízko	
jsou	dodavatelé	(vody,	
plynu,	….)	rozmístěni?

•	 Bezpečnostní	pracovník	
se	může	ptát:	Které	
kritické	místnosti	a	
vybavení	jsou	v	těsné	
blízkosti	plynovodů?

•	 Zvýšení	komunikace	
a	spolupráce	díky	
okamžitému	přístupu	
a	plné	integraci	
prostorových	i	
neprostorových	dat

•	 Propojení	
architektonických	CAD	
dat	a	dat	Informačního	
modelování	staveb	(BIM)	
přímo	do	GIS

•	 Správa	jednotného	
datového	úložiště	
důležitých	informací	o	
aktivech	a	procesech	–	
uvnitř	i	vně	vašich	budov

•	 Sloučení	GIS	a	
podnikovými	pracovními	
postupy	za	účelem	
urychlení	kritických	
rozhodovacích	procesů

•	 Podpora	ERP	systémů	
a	podnikového	
informačního	
modelování	(EIM)

•	 Zobrazení	map	a	
demografických	dat	
spolu	s	finančními	
prostředky,	které	měří,	
a	pracovními	postupy,	
které	řídí,	procesy,	jako	
jsou	kapitálové	projekty,	
transakce	s	nemovitostmi	
a	obnovení	pronájmu

•	 Pomocí	„teplotních	
map“	je	možné	
zobrazovat	obsazenost,	
míru	vypršení	nájemních	
smluv,	celkové	náklady	
na	m2	plochy	a	další	KPI

Více informací na www.archibus.com

ŘEŠENÍ

Georeference Render Post Consume

Georeference  

ARCHIBUS – 
with lat, long, 
scale, rotation, 

and srs.

ARCHIBUS 
spatially locates 

all building assets 
and converts 

coordinates from 
native CAD to 
Web Mercator. 

ARCHIBUS 
posts graphics 

with ArcGIS 
Online Map/-

Feature 
Services via 

Esri JSON

ARCHIBUS  Web 
Central applica-
tions consume 
ArcGIS Online 

basemaps coordi-
nated with your 

Map/Feature 
Services

ARCHIBUS	využívá	služeb	
aplikace	Web	Central	k			
propojení	informací	z	CAD,	BIM,	
GIS	a	ERP	systémů	do	jediného	
workflow	procesu,	ať	už	jsou	tyto	
informace	uloženy	na	lokálním	
uložišti	či	v	Cloudu

ERP

EIM

CAD / BIM GIS

REST API REST API

REST API


