Wrocław, dnia 08 listopada 2006 r.

Szanowni Państwo,
Z prawdziwa przyjemnością – w imieniu firmy SHH oraz Bentley Systems Polska - zapraszamy na
prezentację najnowszego produktu SHH o nazwie MAPAv8. Firma SHH we wrześniu tego roku
przejęła produkt oraz prawa do tej technologii. Powstałe oprogramowanie jest kontynuacją
wprowadzonego juŜ blisko 6 lat temu oprogramowania MAPA2000. Pojawianie się coraz to
nowszych wersji oprogramowania firmy Bentley, które stanowi środowisko graficzne aplikacji
wymusiło wprowadzenie koniecznych zmian. Państwa sugestie związane z pracą z
oprogramowaniem MAPA2000 zostały uwzględnione i odpowiednie zmiany zostały wprowadzone
do nowego produktu.
Prezentacja produktu MAPAv8
1 grudnia 2006 r (piątek)
godz. 10:30 - 13:00
Hotel Tumski
Wyspa Słodowa 10
Sala kominkowa
Uczestnictwo bezpłatne - po rejestracji elektronicznej na stronie http://www.shh.pl/mapav8.cms,
ilość miejsc ograniczona. Prezentacja produktu zostanie połączona z prezentacją najnowszego
oprogramowania i technologii MicroStation.
Program prezentacji :
MAPAv8 – prezentacja produktu

- Ewa Durajczyk-Starościak (SHH)

Bentley SELECT 2006 - nowości - Stanisław Biernat (SHH)
przerwa kawowa
Bentley GEO 2006

- Krzysztof Trzaskulski (Bentley Systems Polska)

MAPAv8 viewer

- Stanisław Biernat (SHH)

MAPAv8 to produkt nowoczesny, mogący usatysfakcjonować najbardziej wymagającego klienta.
Do najwaŜniejszych zmian wprowadzonych w oprogramowaniu wersji v8 naleŜą:
•
•
•
•
•
•
•

przeniesienie funkcjonalności produktu na platformę Microstation/PowerMap/PowerDraft
v8
umoŜliwienie samodzielnej migracji zasobu z poprzedniej wersji - MAPA2000
moŜliwość prowadzenia zasobu w jednym pliku DGN
zniesienie dualizmu plików - miejsce pary DGN i DBF zajmuje zintegrowany plik DGN z
bazą opisową umieszczoną w elementach typu TAG
udoskonalony mechanizm wyszukiwania obiektów, wg zapisów w komentarzu, wg dat
wprowadzenia i modyfikacji danych
poprawione standardowe konfiguracje wykorzystywane w programie MAPA2000 o
parametry opisowe
wprowadzenie unikalnego nazewnictwa warstw

Jesteśmy głęboko przekonani, Ŝe nowy produkt jest wart poświęcenia Państwa uwagi. Aplikacja
moŜe być z powodzeniem wykorzystywana do obsługi Państwowego Zasobu GeodezyjnoKartograficznego jak i do komercyjnych zastosowań związanych z budowaniem map
numerycznych w branŜach oraz firmach geodezyjnych.
Dodatkowo - nawiązując do zbliŜającego się święta Mikołajowego - rozlosujemy wśród
uczestników prezentacji jedno stanowisko najnowszej wersji oprogramowania MAPAv8.
Serdecznie zapraszamy, zachęcając - z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc - do rejestracji
uczestnictwa na stronie internetowej http://www.shh.pl/mapav8.cms, na której znajdą Państwo
takŜe informacje szczegółowe.
Organizatorzy
SHH Sp. z o.o. i Bentley Systems Polska
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