
Wspomaganie rutynowych działań związanych z obsługą 
kolizji infrastruktury terenowej należącej do różnych branż 
sieciowych 

Kolizje EC.GIS

Moduł Kolizje EC.GIS jest przeznaczony do obsługi i wsparcia procesu koordynowania 
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu realizowanego na naradach 
koordynacyjnych w ramach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji  (ZUD) oraz do 
monitorowania samowoli budowlanych, wykonywanych bez uzgodnień  i pozytywnego 
protokołu ZUD. 

Moduł Kolizje EC.GIS bazuje na danych zgromadzonych w bazie systemu GIS oraz wykorzystuje 
naturalny interfejs graficzny z prezentacją obiektów i zdarzeń na mapie. Obsługuje dane 
alfanumeryczne (opisowe), geometryczne (lokalizacja spraw, kolizji, obiektów sieciowych) 
oraz dowiązane zdjęcia i dokumenty, takie jak np. uzgodnienia, protokoły ZUD, stany prawne, 
mapy zagospodarowania, rysunki szczegółowe, notatki. 

Łatwy dostęp do potrzebnych informacji zapewniony jest dzięki obiektom nadrzędnym Sprawa 
i Kolizja, które pełnią funkcje kontrolne nad przebiegiem procesów oraz łączące powiązane 
obiekty sieciowe, działki, zaangażowane podmioty trzecie, dokumenty prawne i inne. Dzięki 
temu możliwa jest zarówno kontrola postępu poszczególnych spraw, jak i szybka weryfikacja 
zdarzeń oddziałujących na infrastrukturę sieciową.
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Korzyści

Monitorowanie postępu realizacji dla wszystkich spraw i kolizji
Szybki dostęp do pełnej dokumentacji po wskazaniu na mapie miejsca kolizji
Szybkie wyszukanie lokalizacji sprawy lub kolizji na mapie na podstawie numeru ZUD
Łatwe znajdowanie informacji niezbędnych do uzgodnień  
lub dla projektantów
Dostęp w terenie do potrzebnych dokumentów  
i informacji o kolizji
Szybka identyfikacja firm, które były  
lub są wykonawcami robót
Rejestracja robót bez protokołu ZUD, wykrytych 
przez służby eksploatacyjne
Wygodna obsługa zgłoszeń uszkodzenia sieci  
przez wykonawcę robót

Główne cechy funkcjonalne

Rejestracja Spraw i Kolizji z ZUD, wraz z prezentacją na mapie i dołączoną dokumentacją
Powiązanie map, danych i dokumentów dotyczących uzgodnień, z obiektami w bazie danych  
i z wizualizacją miejsc kolizji na mapie
Zautomatyzowanie procesu uzgodnień wraz z możliwością śledzenia ich aktualnego stanu
Kontrolowanie przebiegu procesu dzięki zmieniającym się statusom
Łatwy dostęp do prowadzonych Spraw i Kolizji z poziomu mapy
Ewidencjonowanie robót bez protokołu ZUD, wykrytych przez służby eksploatacyjne
Powiązanie kolizji z uzgodnieniem z uwzględnieniem ich lokalizacji
Przypisywanie do kolizji informacji o wnioskodawcach, osobach odpowiedzialnych  
i podmiotach trzecich
Tworzenie powiązań do nieruchomości, działek i dokumentów (skany dokumentów, zdjęcia,  
pliki pdf, Word, Excel itp.)
Zbieranie w relacyjnej bazie danych metryk z różnych kolizji
Wykorzystywanie zapytań i analiz przestrzennych do tworzenia raportów i zestawień


