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Ако не виждате този имейл, отвoрете в браузър.

Станете част от най-голямото ГИС събитие в България – онлайн конференцията по
случай Световния ден на Географските информационни системи на 16 ноември
2022г. Конференцията ще бъде излъчвана на живо от 09:00ч. в платформата
VIRTU. Участието е безплатно след регистрация.

Не пропускайте да видите демонстрации на живо на най-новите възможности на ГИС
технологиите, които да приложите във Вашата дейност.

Научете повече за иновативни ГИС приложения в различни сфери – от геодезия и
инженерна инфраструктура, през околна среда, превенция и управление при
извънредни ситуации, до интелигентни градове, пътна безопасност, сигурност, работа
с изображения и много други.

Вижте демонстрации на едни от най-значимите и иновативни ГИС системи и
проекти, реализирани в България:

Развитие на Единна информационна система за защитените зони от
екологична мрежа „НАТУРА 2000“

ГИС на Овергаз – от планиране и проектиране, през оптимизация на теренните
дейности, контрол на строителството до електронни услуги за изходни данни и
съгласувания

ГИС приложения на МВР за анализ на пътната безопасност

Информационна система за управление на риска от наводнения

ГИС за безопасност на корабоплаването в река Дунав

Европейски цифров иновационен хъб в строителството

Интегрирана ГИС на ВиК Силистра

Много други

Всички участници в конференцията ще получат едногодишен лиценз за новия
StoryMaps for Personal Use, а трима за ArcGIS for Personal Use.

Регистрирайте се сега

Със специалното участие на

Повече информация можете да намерите на esribulgaria.com и на тел. 02 806 5969

Запознайте се с Политиката за защита на личните данни на ЕСРИ България ООД тук.
Обърнете специално внимание на т. 4.3 от Политиката, която се отнася до нашите събития.

Благодарим Ви! 
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