
A MapInfo szoftvereket 1991. óta forgalmazzuk a gyártó 
Pitney Bowes Software (PBS) kizárólagos magyarorszá- 
gi partnereként. A MapInfo szoftverekre épülő üzleti, ter-
vezői és logiszti kai térinformatikai rendszerek piacveze- 
tők a térbeli elemzésen alapuló intelligens megoldások 
és a geomarketing területén.

Kiemelkedő fejlődési lehetőséggel élhetnek a keres- 
kedelemmel, gyártással és szolgáltatással foglalkozó, 
franchise-hálózatot üzemeltető vállalatok. A PBS Map-
Info technológia felméri a piaci potenciált egy adott 
termékcsoport vagy szolgáltatás  értékesítéséhez, mely- 
lyel megoldásunk gyors megtérülés után jelentős profitot 
termelő rendszerré  válik. Tapasztalataink szerint az érté- 

kesítéshez kapcsolódó üzleti adatok 80-85 százaléka 
köthető valamilyen földrajzi pozícióhoz. Országos lefe- 
dettsége van? Az ország több mint 3500 irányító-
számából hány irányítószám körzetben értékesített az 
elmúlt fél-egy évben?

Akár utcaszegmens szinten juthat olyan információk-
hoz, mint a lakosság átlagéletkora, jövedelmi viszonya, 
vásárlási szokásai. Ezáltal jól körülhatárolhatóak a po-
tenciális vásárlóerővel rendelkező területek, ahol a mar-
keting - és értékesítési tevékenységet erősíteni érdemes. 
A banki, biztosítási szektor számára kockázatelemző 
megoldásokat ajánlunk.
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Napjaink új kihívása a mobil térinformatikai megoldások integrált 
alkalmazása pro fesszionális vállalati környezetben. A PBS Map-
Info termékcsalád összes asztali és szerver oldali alkalmazása 
felkészült a mobil eszközökkel történő kétirányú adatkommu-
nikációra, legyen szó manuális szinkronizálásról, vagy közvetlen 
adatbázison keresztül megvaló suló adatkapcsolatról, adat és 
térképszolgáltatásról. A MapInfo új, térinformatikai felhőalapú 
szolgáltatásával adatai a nap 24 órájában, a hét minden napján 
elérhetővé válnak. Az egyedi fejlesztést nem igénylő, kész tér-
képes rendszer költséghatékony eszköz, ami egy webes megol-
dás minden előnyét kínálja Önnek!

A PBS MapInfo termékek az állami szféra térinformatikai igé-
nyeire is megoldást nyújtanak. A MapInfo szoftver egyszerű 
kezelhetősége és más térinformatikai szabványokkal való kom-
patibilitása révén már több, mint 20 éve segíti a településtervezők, 
főépítészek és az építéshatósági szakemberek munkáját. Az alap 
asztali szoftverre épülve a kiterjedt webes, akár központi téradat- 
bázison alapuló térinformatikai rendszerek pedig – a MapXtreme 
és Spectrum Spatial térképszerverekkel – az innovatív térképes 
jövőt hozzák el, azok egy egész hivatal összes térinformatikai 
feladatára megoldást nyújtanak.

Térinformatikai megoldásaink biztos alapja a minden platformra 
illeszkedő fejlesztőkörnyezet és alaptech nológia. A MapXtreme 
térképszerver mellett egyre nagyobb teret nyer a MapInfo újgene- 
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rációs szervermegoldása, a Spectrum Spatial.  Alkalmazásával a 
nagyvállalatok térbeli adataikból gyorsan kinyerhetik a számuk-
ra fontos információkat úgy, hogy a kívánt elemzési műveleteket 
a térképszerver nagy teljesítményű, intelligens geoinformatikai 
funkcióira – adattisztítás és geokódolás, adatkapcsolás, temati- 
kus térképezés – bízzák, mely gyorsan elkészíti a sokszor komplex 
háttérmunkát, elemzői gárdát igénylő térképes kiértékeléseket. 
A MapInfo termékportfólió újdonsága a Spectrum Spatial for 
Business Intelligence, mely vállalatirányítási rendszerek MapInfo 
alapú térképes kiegészítése. Számos nagyvállalati rendszerhez 
nyújt megoldást, úgy mint például az IBM Cognos, a MicroStrategy 
vagy a QlikView. Ismerje meg a technológiát, amely segíti az 
adataiban ésüzletmenetében rejlő lehetőségeket kihasználni!

A MapInfo Crime Profiler és a MapInfo Discover 3D MapInfo alap- 
szoftver alatt működő alkalmazások, melyek további funkciók-
kal egészítik ki a MapInfo tudását. A MapInfo Crime Profiler a 
rendőrségi munka támogatására alkalmas: komplex, összetett 
térképes elemzések készíthetőek vele. A Discover és Discover 
3D szoftverek részletes szintvonalas térképek készítését vala-
mint látványos, háromdimenziós ábrázolást tesznek lehetővé, 
melyek az új, 64 bites MapInfo-val is kompatibilisek lesznek.

Mind az üzleti célú elemzések kapcsán, mind pedig az állami hiva- 
talok munkájában előforduló elérhetőséggel, a földrajzi távolsá-
gok áthidalásával és az utazási idő optimalizálásával foglalkozó 
szakemberek munkáját támogatja a MapInfo útvonaltervező 
megoldása, a MapInfo RouteFinder. Az asztali munkaállomást 
egészítse ki a Spectrum Spatial térképszerver útvonaltervező 
Routing moduljával, mely az elérhetőség vizsgálatok, térképes 
elemzéseket tartalmazó logisztikai tervezések egész nagyvál-
lalatra kiterjedő, webes szolgáltatásként is elérhető megoldását 
biztosítja Önnek!
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