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DigiTerra Informatikai Szolgáltató Kft.
Tevékenységek

Térinformatikai üzletág

Professzionális GIS rendszerek fejlesztése
DigiTerra alapokon

- térképek előállítása

Erdészeti  üzletág

Erdészeti vállalati és szakmai rendszerek
fejlesztése

- adafeldolgozás
- rendszerépítés, szaktanácsadás

DigiTerra Map – professzionális térinformatika
DigiTerra Explorer – általános térinformatika
DigiTerra MePAR – MePAR térinformatika
DigiTerra Report – általános jelentéskészítő

DigiTerra EIR – ágazati megoldás
DigiTerra EIR standard – magánerdőgazdálkodás informatikai támogatása
DigiTerra Ingatlan – ingatlan- és ingatlanvagyon nyilvántartás
Terepi szofverek: fatömegbecslés, terepi vonalkód alapú készletkezelés

Partnereink gazdasági, szakmai sikereihez magas szintű informatikai 
szolgáltatások biztosításával kívánunk hozzájárulni!



Szolgáltatások
Szoftverfejlesztés - erdészeti és GIS szoftverek fejlesztése
Térinformatikai és erdészeti rendszerek fejlesztésében szerzett tapasztalatainkkal, és a 
DigiTerra szoftverek jogtulajdonosaiként egyedi szoftverfejlesztési megbízásokat magas 
színvonalon végzünk.

Adatfeldolgozás -digitalizálás, ortofotó készítés
Vállalunk magas műszaki színvonalú térképi feldolgozásokat.
Erdészeti digitális térképek területén szerzett tapasztalatainkkal
megbízható, minőségi feldolgozást végzünk.

Tematikus térképek előállítása
Vállaljuk kartografikus, tetszetős küllemű térképtermékek előállítását.

Szaktanácsadás
Legfőbb értékünket a felhalmozott tudást és tapasztalatot 
szívesen megosztjuk partnereinkkel.

Rendszerintegráció
DigiTerra rendszereinket külső rendszerekhez 
kapcsoljuk.



Referenciák
Magyarország digitális erdészeti térkép szabványának kidolgozása, előállítása 
az ország 70%-án
15 Erdőgazdasági Részvénytársaságnál működő vállalati szakmai és
térinformatikai rendszer
Állami erdőtervezés térképezési rendszere
Állami földmérésben alkalmazott GIS és térképészeti rendszer

Katonai térképezésben 
működő ortofotókészítés
Egyetemeken, kutató 
intézeteknél futó GIS 
szoftverek
Mérnöki felmérések, 
úttervezés, bányamérés, 
turisztika

Futó liszenszszám:
több, mint 500



Erdőgazdálkodás informatikai támogatása

Termékek I.
EIR v3- Erdőgazdálkodási Információs Rendszer

Vállalati termelésirányítási rendszer

DigiTerra szakmai tapasztalatok összegzése – átfogó ágazati tervezés 
Referenciák: 15 erdészeti Rt. vállalati rendszere
Kapcsolat ÁESZ rendszerekkel

Adatkezelő réteg: MS SQL, 
ORACLE, Informix, Acces
WEB szerver-kliens 
megoldás
On-line és off-line működés
Alkalmazás réteg: Microsoft 
dotNET technológia
Objektum-orientált 
megközelítés
Kapcsolódás ügyviteli 
rendszerekhez
Térinformatikai funkciók 
integrálása, geoadatbázisok 
támogatása



EIR áttekintés



EIR funkcionális elemek



EIR - Jelentések készítése



EIR - Térképezés



Termékek II.
DigiTerra - Ingatlan

ingatlan és ingatlanvagyon-nyilvántartás

Állami ingatlannyilvántartás adatainak fogadása
Térképek és tulajdoni lap adatok nyilvántartása és aktualizálása
Ingatlanvagyon-értékelés és nyilvántartás (forgalmi és erdőállomány-
értékelés)



Termékek III.
DigiTerra Explorer v3

Általános térinformatika, elemzés, térképezés, navigáció, adatgyűjtés

PC és terepi PDA megvalósítás azonos funkcionalitással!

Könnyű kezelhetőség, dönthető térképek
Terepi mérések, navigáció
Terepi adatgyűjtés
GPS támogatás
Térbeli elemzések
Statisztikák

Alkalmazási területek:
-Erdőtervezés
-Erdőfelügyelet
-Földmérés
-Környezet, természetvédelem
- …



Termékek IV.
DigiTerra Map v3

Professzionális térinformatika

Parametrikus geoinformatika:
A műveletek tárolódnak
nem az eredmény

-gazdag funkciókészlet
-megújult grafikus környezet
-adatállományok közvetlen elérése
-geoadatbázisok támogatása
-elterjedt formátumok közvetlen
kezelése



Termékek V.
DigiTerra Report v2

általános jelentéskészítő

Esztétikus formázott 
kimutatások, 
táblázatok, 
grafikonok
Beágyazott térképek
Jelentések tárolása 
adatbázisban és XML 
fájlban
Jelentések 
publikálása 
Interneten, e-mailen, 
XLS fájlban



Termékek VI.
DigiTerra MePAR termékek

MePAR térinformatikai rendszer (DigiTerra MePAR)
- on line: web alapú böngésző
- off line: egygépes rendszer

MePAR terepi térinformatikai rendszer (DigiTerra –
Explorer)
- területfelmérés
- támogatásigénylés helyszíni ellenőrzése
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