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MapViewer Mobile
A TLMV é especialista no desenvolvimento de aplicações GIS baseadas nas ferramentas 

AutoCAD Map, Autodesk Infraworks, MapServer e MapGuide Opensource. 

Nós desenvolvemos o MapViewer Mobile, que é uma ferramenta de publicação de mapas 
em Smartphones e Tablets, direcionado a empresas que desejam agilizar a operação de suas 
equipes de campo, possibilitando a fácil integração com sistemas existentes, permitindo a 
troca de informações em tempo real de ordens de serviços e acompanhamento de serviços 
realizados pelas equipes.



Acesso aos mapas publicados pelo Autodesk Infrastructure MapServer e Mapguide Open Source

Com o MapViewer Mobile você tem acesso aos mapas publicados pelos servidores Autodesk Infrastructure MapServer e 
MapGuide Open Source diretamente sem precisar modificar os mapas.

Acesso as bases de dados usando a interface FDO

O acesso as bases de dados usa a interface FDO e aproveita as mesmas conexões criadas pela aplicação para uso do 
servidor MapGuide, o que permite o acesso à qualquer fonte de dados GIS.

Criação de mapas com o MapGuide Maestro

Os mapas construidos para visualização com o MapViewer Mobile são os mesmos mapas criados para visualização na 
Internet usando os visualizadores do MapGuide Open Source.

Ferramentas de visualização de mapas

MapViewer Mobile possui diversas ferramentas de visualização de mapas tais como pan, zoom in, zoom out, zoom 
window, etc.

Controle de camadas

Habilidade de controlar as camadas do mapa.

Seleção de objetos

Os objetos podem ser selecionados no mapa, ou através de consultas a base de dados. As propriedades dos objetos 
selecionados ficam disponiveis para visualização.

Visualização e edição das propriedades dos objetos

Com o MapViewer Mobile é possível visualizar as propriedades dos objetos graficos selecionados e alterar os valores das 
propriedades dos objetos, estas alterações podem ser transmitidas ao servidor para atualização da base de dados

Adição de novos objetos

O MapViewer Mobile permite a adição de novos objetos no mapa com atribuição das propriedades dos objetos. Os novos 
objetos também podem ser transmitidos ao servidor para atualização da base de dados.

Criação de camadas e adição de anotações

Usando as ferramentas de anotações, é possível criar uma camada e adicionar marcações ao mapa. Estas marcações 
podem ser transmitidas ao servidor e adicionadas ao mapa.

Pesquisa por elementos gráficos

Ao acessar um mapa, suas camadas ficam disponiveis para consulta usando filtro de pesquisa pela propriedade dos 
objetos.

Envio de ordens de serviço para a equipe de campo

Equipes de campo podem receber ordens de serviço enviadas diretamente ao MapViewer Mobile. As ordens de serviço 
contém a região de trabalho e informações sobre a atividade que será executada.

Feedback do campo para a central de supervisão

As equipes podem fornecer um Feedback sobre o andamento das atividades de campo, as informações fornecidas pela 
equipe de campo ficam armazenadas em um histórico da ordem de serviço.

Historico das alterações e controle de versão

Usando um banco de dados com suporte a transações longas, permite ao MapViewer Mobile armazenar o histórico das 
alterações realizadas no campo e atualizar a base de dados após aprovação das modificações.

Facil integração com as aplicações existentes

O MapViewer Mobile possui facil integração com o servidor MapGuide Open Source existente, fornecendo um meio 
rápido de publicação dos mapas em Smartphones.
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