Program spotkania koordynatorów SIP
Zakopane-Jaszczurówka, 9-12 stycznia 2007 r.
data, godz.

temat

referujący

9.I wtorek
13.00-14.00
14.00-14.30
14.30-16.00

16.00-16.30
16.30-19.00

19.00

obiad
Rozpoczęcie narady
Korporacyjny system GIS – prowadzący K. Okła
Przedstawienie propozycji dotyczącej utworzenia komórki ds. geomatyki w
rdLP
Referat: Propozycja budowy korporacyjnego systemu GIS opartego na oprogramowaniu ArcGIS Server – pilot w Łodzi
Organizacja SIP w DGLP oraz: mapa w DGLP, prace bieżące i plany rozwoju (m.in. eLAS w DGLP)
kawa
LMN w nadleśnictwie – prowadzący T. Grzegorzewicz
Analiza problemów dotyczących aktualizacji LMN w nadleśnictwach
Problemy z wdrażaniem i prawidłową eksploatacją map numerycznych w
nadleśnictwach
Planowana modyfikacja standardu LMN dla poziomu nadleśnictwa

K. Okła
D. Pieniak
K. Okła, M. Błasiak,
J. Starzycka

koordynatorzy
koordynatorzy
T. Grzegorzewicz,
W. Pardus

kolacja

10.I środa
7.00-8.00
8.00-10.00

10.00-10.30
10.30-13.00

13.00-14.00
14.00-15.00
15.00-18.00
18.30

śniadanie
Sprawy bieżące – prowadzący K. Okła
Praktyczne możliwości dostępu do aktualnych ortofotomap dla bieżących
prac urządzeniowych
Zakres i sposoby stosowania LMN do pracy w biurach poszczególnych rdLP
– stan aktualny i propozycje modyfikacji
Udostępnianie danych podmiotom spoza LP
kawa
Strony internetowe SIP w LP
Analiza dotycząca organizacji i prowadzenia szkoleń z zakresu geomatyki
dla pracowników nadleśnictw i biura RDLP
Informacja n/t zakresu współdziałania z instytucjami spoza LP w sprawach
związanych z geomatyką w rdLP i nadleśnictwach
Sformułowanie wniosków
obiad
Przejazd do Muzeum TPN
Wykorzystywanie technologii geomatycznych w Tatrzańskim PN
kolacja przy ognisku

koordynatorzy
koordynatorzy
koordynatorzy
M. Błasiak, K. Okła
koordynatorzy
koordynatorzy
komisja wnioskowa

przedstawiciel TPN

11.I czwartek
7.00-8.00
8.00-10.00
10.00-10.30
10.30-11.15
11.15-12.15
12.15-13.15
13.15-14.00
14.00-19.00

16.00-16.30
19.00

śniadanie
Pokaz: zapoznanie z nową wersją Aktualizatora LMN
kawa
Pokaz: zapoznanie z nowym programem do aktualizacji LMN
Seminarium: zarządzanie serwerem e-LAS na obszarze działania RDLP
Referat i dyskusja: plany poszerzenia funkcjonalności hurtowni danych
obiad
Wykłady i dyskusja:
- Możliwości praktycznego stosowania teledetekcji w Lasach Państwowych
- LIDAR – nowa technika skanowania leśnej rzeczywistości
kawa
kolacja

12.I piątek
7.00-8.00

śniadanie, koniec narady i wyjazd

W. Pardus, L. Rząsa
A. Łabaj
L. Rząsa, P. Kyc
A. Królicki
dr P. Wężyk

