Mobilní GIS v Dalkii Česká republika
Rychlá orientace, přehled o sítích a dostupnost příloh.
Dalkia Česká republika, člen francouzské nadnárodní skupiny, patří mezi nejvýznamnější
výrobce a dodavatele tepelné a elektrické energie v zemi. S geodaty pracuje již od roku 1997
a nyní k nim zavádí přístup prostřednictvím mobilních klientů.
Dnešní podoba GIS s pracovním názvem eCARE začala vznikat
v roce 2006 spoluprací Dalkia France a Dalkia ČR. Projekt za‑
hrnoval vytvoření společného anglicko‑francouzsko‑českého
datového modelu posazeného do silného nástroje pro práci

ŘEŠENÁ PROBLEMATIKA
❱ Zabezpečení mobilní aplikace a přístrojů.

s GIS. V roce 2009 byl eCARE nasazen do ostrého provozu

❱ Přístup aplikace do vnitropodnikové sítě.

v České republice. V dalších letech byl postupně implemen‑

❱ Verifikace registrovaných uživatelů.

tován ve Francii a částečně také v Číně.
GIS se využívá především v Závodech distribuce a služeb
(ZDS), které mají na starosti distribuci energií prostřednic‑

CÍLE

tvím tepelných sítí a dalších zařízení. Pro všechny zaměst‑

❱ Rozšíření využití chytrých telefonů v pracovním

nance v Dalkii ČR je k dispozici webová aplikace eCAREWEB

procesu.

s možností orientace v mapě pomocí dat RÚIAN a identifi‑

❱ Jednoduchost konfigurace a používání aplikace.

kace jednotlivých zařízení v oblasti ZDS, včetně zobrazení

❱ Optimalizace procesů prací na sítích.

atributů a přiložených dokumentů.

Implementace mobilního GIS
Rozhodnutí implementovat GIS do chytrých telefonů bylo

VÝSLEDKY

provedeno v rámci obnovy PDA pro techniky ZDS. Mobilní

❱ Rychlá orientace a identifikace zařízení v terénu.

GIS slouží technikům v terénu ke snadnému identifikování

❱ Zefektivnění prací při poruchách.

zařízení dle aktuální polohy nebo při vytyčování území.

❱ Dostupnost databáze přiložených dokumentů.

eCAREPDA

Použité technologie Esri

Mobilní GIS eCAREPDA je vytvořen z aplikace ArcGIS for
Android, volně stažitelné z Google Play. Telefon připojený

❱ ArcGIS for Smartphones

k internetu komunikuje se serverem přes reverzní proxy a je
spravován pomocí mobile device management, který definuje
pravidla pro práci s přístrojem, zejména v oblasti zabezpe‑
čení a stahování volně přístupných aplikací. Bylo vytvořeno
17 mapových kompozic na ArcGIS Online, které definovaly
zobrazená data a rozsah území. Zabezpečení bylo vyřešeno
pomocí uživatelských účtů a rozdílných práv.
Pracovník v terénu má k dispozici data ve stejné kvalitě jako
pracovník v kanceláři, od podkladových map až po dyna‑
mické služby RÚIAN a produkční databáze eCARE. V apli‑
kaci lze nejen identifikovat dynamické služby, ale také je
zde možnost zobrazit si vybrané atributy a k nim přiložené
dokumenty – například smlouvy, předávací protokoly, fo‑
tografie z realizace, technické dokumentace, zaměření sku‑
tečného stavu, geometrické plány, skeny stavebních deníků
apod. Celkově je v databázi uloženo více než 5 GB těchto
příloh a další stále přibývají.

Zhodnocení
Po roce využívání je řešení nasazeno na 320 telefonech
a 15 tabletech, naprostá většina uživatelů je s aplikací spo‑
kojena a denně ji využívá. Používaná aplikace je velmi jed‑
noduchá a uživatelsky příjemná.
Mobilní GIS se nejvíce využívá pro rychlou orientaci a iden‑
tifikaci zařízení v terénu nebo při haváriích, kdy aplikace
usnadňuje a urychluje zahájení výkopových prací díky zob‑

Prostředí mobilního GIS eCAREPDA.

razení cizích inženýrských sítí. Také vytyčování je s jejím
použitím pružnější a snazší, protože již odpadá nutnost
předchozího tisku podkladů z webové aplikace. Stále více
se využívá přiložených dokumentů.

Více informací o projektu naleznete
v časopisu ArcRevue 2/2014.

Dalkia věří, že zavedení GIS na svých chytrých PDA přispěje
k optimalizaci procesů v oblasti prací na sítích dálkového
tepla a ke zlepšení spokojenosti všech zúčastněných stran
a zároveň se tak stane referencí a dobrým příkladem pro
dalších 27 zemí, ve kterých skupina Dalkia působí.
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