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Hvaða mál?

Skipulegt utanumhald um lykilgögn

Miðlun til starfsfólks og almennings

Algert forræði yfir gögnum

Samræmi við lög um grunngerð

Hóflegur kostnaður



Kort í PDF

Vefsjá

Niðurhal

Hugbúnaður f.

ný gögn, 

viðhald gagna,

afleidd gögn

“Innpökkun” og

sending yfir

netið

Skrár eða 

gagnagrunnur



Kort í PDF

Vefsjá

Niðurhal

“Innpökkun” og

sending yfir

netið

Skrár eða 

gagnagrunnur

Sjálfgefið val

ef opinn 

hugbúnaður

er notaður!



Kort í PDF

Vefsjá

Niðurhal

Geoserver

Mapserver

Skrár eða 

gagnagrunnur

Auðvelt að setja upp í Windows/Linux

Auðvelt að afrita uppsetningarskrár

Hægt að leigja hjá sérhæfðum GIS 

hýsingaraðila sem sér um kerfisrekstur

Hægt að reka í sýndarvél

- eigin kerfisrekstur eða með aðstoð

- val um afl

- auðvelt að afrita

Getur miðlað úr skrám eða gagnagrunni

Veitir þjónustur í samræmi við opna staðla

- kortaþjónusta

- fitjuþjónusta

- fleira...

Getur sinnt niðurhali

- val um hnitakerfi og format



Kort í PDF

Vefsjá

Niðurhal

Geoserver

Mapserver

Shapefile 

Geopackage

Postgresql

+ PostGIS

Gríðarlegt hagræði og vinnslugeta!!

Auðvelt að setja upp í Windows/Linux

Auðvelt að afrita öll gögn og uppsetningar

Hægt að leigja hjá sérhæfðum GIS 

hýsingaraðila sem sér um kerfisrekstur

Hægt að reka í sýndarvél

- eigin kerfisrekstur eða með aðstoð

- val um afl

- auðvelt að afrita

Google: Gagnagrunnur án stýrikerfis

- enginn kerfisrekstur!

- greitt eftir gagnamagni

- auðveld aðgangsstýring

- hýsing um víða veröld (líka innan ESB)

- sjálfvirk afrit daglega

Hýsingu erlendis fylgir örlítil töf



Kort í PDF

Niðurhal

Vefsjár:

- OpenLayers

- Leaflet

Geoserver

Mapserver

Shapefile 

Geopackage

Postgresql

+ PostGIS

Öflugur Javascript hugbúnaður

Krefst lítilsháttar forritunar 

en 

mjög auðvelt að sérsníða virkni að 

viðfangsefninu og þörfum notenda



Kort í PDF

Niðurhal

Vefsjár:

- OpenLayers

- Leaflet

Geoserver

Mapserver

Shapefile 

Geopackage

Postgresql

+ PostGIS



Hafa í huga:

Álag er yfirleitt mjög lítið

Stutt þjónusturof er yfirleitt skaðlaust

Auðvelt að aðskilja ytri og innri kerfi

Auðvelt að færa út kvíarnar

Stofnkostnaður er óverulegur



TAKK

FYRIR


