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SHRNUTÍ 

Geoportál map4all umožňuje 

uživatelům geograficky 

vizualizovat odvětvově 

zaměřené body zájmu 

(hypermarkety, supermarkety, 

pošty, banky, bankomaty, ...), 

kombinovat a analyzovat tato 

data mezi sebou. 

Společně se zobrazením 

bodových objektů je možné 

zobrazovat hranice 

administrativních celků  

a tyto pak barevně odlišit  

podle základních 

sociodemografických  

a ekonomických ukazatelů. 

Celé řešení je svojí strukturou 

připraveno na tvorbu 

individuálních mapových 

portálů podle konkrétních 

potřeb a požadavků klientů.  

Používání mapových 

technologií pro klíčová 

rozhodnutí tak nebylo nikdy 

jednodušší. 

Geoportál map4all 

Webové řešení pro 
snadné a rychlé 
zobrazení a analýzu 
dat na mapě  
 

 

Přehled 
Geoportál map4all je webové mapové řešení, přinášející širokému okruhu uživatelů 
možnost snadné a rychlé vizualizace dat z prostorového hlediska.  Geoportál map4all 
je členěn do samostatně funkčních a zpravidla odvětvově zaměřených modulů,  
ke kterým je uživateli poskytován přístup prostřednictvím standardního 
internetového prohlížeče. Moduly se liší především rozsahem dat, lze je navzájem 
kombinovat a rozšířit tak datovou základnu a možnosti využití celého řešení.  

Geoportál map4all umožňuje uživatelům tvořit celou řadu vlastních mapových 
výstupů, a to vše pomocí intuitivního mapového prostředí, jehož ovládání nevyžaduje 
žádné školení a speciální dovednosti či znalosti. 

Proč používat geoportál map4all 
V současné době hrají informace o poloze důležitou úlohu napříč různými odvětvími. 
Aktuální a správné informace vedou ke správným rozhodnutím, ať už zkoumáte 
obchodní příležitosti, sledujete konkurenci, nebo hledáte prostor pro expanzi 
společnosti. V mnoha organizacích tráví GIS analytici hodiny tím, že vytváří mapové 
analýzy pro své kolegy, kteří je pro svá klíčová rozhodnutí potřebují, ale nemají 
potřebný software nebo odborné znalosti s takovým softwarem pracovat. Významné 
komerční organizace si tak již výhody práce s geografickými daty pomocí 
interaktivních mapových aplikací na webu uvědomují. S geoportálem map4all můžete 
nyní získávat potřebné informace snadno a rychle i Vy. 

Geoportál map4all uživatelům velice jednoduchým a intuitivním způsobem pomáhá 
najít odpověď na otázky typu „Kde máme postavit novou pobočku nebo prodejnu“,  
„Jak nejlépe rozdělit území České republiky svým obchodním zástupcům“, „Kam 
zacílit marketingovou kampaň“, „Kde se nachází naše konkurence“ apod. 

Geoportál map4all využívá moderní mapové technologie a prostorové databáze.  
Jejich struktura je navržena tak, aby bylo možné reagovat na specifické požadavky 
uživatelů, např. pro nahrání vlastních dat nebo regionů. Touto implementací tak 
vznikne individuální řešení dle potřeb konkrétní obchodní společnosti. 

PRODUKTOVÝ LIST 

Aktuálně dostupné moduly 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkcionalita řešení 

Základním prvkem celého řešení je 
mapové okno se základními mapovými 
nástroji jako je posun, 
přiblížení/oddálení, info, popis objektu 
a další.  

Ovládací panel slouží k nastavení 
mapových vrstev (bodové objekty, 
hranice a tematické mapy) a vytvoření 
vlastní mapové kompozice, která je 
poté shrnuta v okně Legenda. 

Tematická mapa umožňuje barevně 
odlišit oblasti podle zvoleného atributu,  
např. počtu obyvatel, počtu bytů apod. 

Funkce Hledání slouží k nalezení a 
zobrazení hledané obce nebo PSČ. Info 
nástroje pak umožňují získat o objektu 
na mapě doplňující informace. 

Kompatibilita a integrace 

Geoportál map4all je webovou aplikací, kterou není nutné na straně uživatele instalovat. 
Řešení je testováno pro internetové prohlížeče Internet Explorer, Google Chrome  
a Mozilla Firefox. V případě zájmu o individuální řešení nás prosím kontaktujte. 

Pokud potřebujete připravit rychle jednoduchý 
mapový výstup do prezentace, pro svého nadřízeného 
nebo na poradu s kolegy, s geoportálem map4all je to 
otázka několika málo kliknutí myší! 

CSmap, s.r.o.   info@csmap.cz 
Hněvkovského 30/65 www.csmap.cz 
614 00 Brno - Komárov +420 543 245 896 

 

KONTAKT 

Moduly geoportálu map4all 

Geoportál map4all obsahuje samostatně 
funkční odvětvové i obecné moduly,  
které je možné kombinovat.  

Odvětvové moduly jsou zaměřeny  
na konkrétní oblast. Příkladem je modul 
Obchod nebo Finance.  

Obecné moduly mohou sloužit jako 
doplněk k modulům odvětvovým  
a rozšiřovat tak jejich možnosti nebo 
mohou pracovat nezávisle. Příkladem  
je modul PSČ, který je možné využít  
v celé řadě oborů a firem, kde potřebuje 
uživatel pracovat s oblastmi PSČ, 
pobočkami pošt, výdejními místy apod.  

Na přání je možné připravit individuální 
modul pro vaši společnost. 

Demoverze zdarma! 

Pokud máte zájem si geoportál map4all 
vyzkoušet, kontaktujte nás a my vám 
nezávazně aktivujeme 30-denní demoverzi. 


