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ComarchERGO – idea i działanie Systemu 

- ComarchERGO to narzędzie integrujące 

geodezję, gospodarkę przestrzenną i drogi 

w jednym Systemie (razem ponad 80 

modułów dziedzinowych obsługujących 

>90% zadań wynikających z kompetencji 

pracownika administracji publicznej 

- ComarchERGO Drogi to realizacja procesów 

biznesowych, które wykonuje pracownik 

administracji drogowej 

- ComarchERGO Drogi to ponad 20 modułów 

dziedzinowych 



ComarchERGO – idea i działanie Systemu 

Baza danych 

Geodezja 

Gospodarka przestrzenna 

Drogi 



ComarchERGO – idea i działanie Systemu 

 Jedna baza danych dla wszystkich modułów dziedzinowych 

 Wzajemna referencyjność danych 

 Wiarygodność i autentyczność danych 

 Rozliczalność danych 

 Bezpieczeństwo danych 

 Jednolite interfejsy mapowe i raportowania 

 Dostęp do podglądu i edycji danych regulowany uprawnieniami 

 Większość funkcji podglądu, edycji i administracji danych dostępne na 

poziomie ogólnym 



ComarchERGO 3D – narzędzie wizualizacji korytarza drogi 

 Zintegrowane narzędzie 

mapowe prezentujące dane 

skaningu laserowego 

i fotorejestracji sferycznej 

 Obsługa najnowszych 

i najbardziej zaawansowanych 

skanerów serii IP-S3 

 Dokładność lokalizacji zdjęcia 

na poziomie obiektów osnowy 

III klasy (rzeczywista <5 cm) 

 Możliwość tworzenia własnych 

ortofotomap w korytarzach 

dróg z poziomu jezdni. 

 



ComarchERGO 3D – narzędzie wizualizacji korytarza drogi 

Dynamiczny pomiar 
w technologii RTK, 

Kamera sferyczna  

LadyBug 6x5MP  

 

Głowica skanująca 
700 000 pkt/s 

 

Sterownik, IMU 
i licznik odometru 

 



ComarchERGO 3D – narzędzie wizualizacji korytarza drogi 



ComarchERGO 3D – narzędzie wizualizacji korytarza drogi 



ComarchERGO 3D – narzędzie wizualizacji korytarza drogi 



ComarchERGO 3D – narzędzie wizualizacji korytarza drogi 

 Referencyjne dane ewidencji 

drogowej, 

 Wzajemna referencyjność 

danych (MPZP+EWIDDROG) 

 Rastry z chmury punktów 

i fotorejestracja sferyczna są 

wykorzystywane w innych 

rejestrach. 

 



ComarchERGO 3D – narzędzie wizualizacji korytarza drogi 



ComarchERGO 3D a GESUT i BDOT500 



ComarchERGO 3D a GESUT i BDOT500 

 Możliwość 

wyświetlenia 

dowolnej warstwy 

z Systemu 

 Możliwość 

etykietowania po 

dowolnym atrybucie 

 W każdym 

momencie można 

wyświetlić dane 

EGiB z numeracją 

działek 

 



ComarchERGO 3D w aktualizacji ewidencji pasa drogowego 



ComarchERGO 3D w aktualizacji ewidencji pasa drogowego 



ComarchERGO 3D w aktualizacji ewidencji pasa drogowego 

 Wskazanie obiektu na 

zdjęciu powoduje 

przejęcie jego 

lokalizacji na mapie 

 Możliwość 

pozyskiwania obiektów 

punktowych, liniowych 

i powierzchniowych 

 



ComarchERGO 3D w analizach stanu prawnego dróg 

 Analiza wykonywana 

jest z wykorzystaniem 

danych EGiB (analiza 

podmiotowa) 

 Tworzone są warstwy 

tematyczne, które 

można prezentować na 

widoku fotorejestracji 

sferycznej, z podaniem 

etykiety, np. 

sugerowana 

powierzchnia wykupu 

 

G-210165 
W-17.07 m2 



ComarchERGO 3D w utrzymaniu bieżącym dróg 

Wykonanie objazdu 

z wykorzystaniem 

smartfonu 

Przekazanie spostrzeżeń 

do bazy danych 

 

Prezentacja spostrzeżeń 

na mapie 



ComarchERGO 3D w utrzymaniu bieżącym dróg 

USTERKA – CHODNIK – 

NAWIERZCHNIA 

USUNĄĆ DO 25 kwietnia  



ComarchERGO 3D - podsumowanie 

 Funkcjonalność na poziomie ogólnym Systemu 

 Możliwość podłączenia dowolnych warstw wektorowych, dostępnych z legendy mapy 

 Pomiary wykonywane w dowolnych okresach (wiosna, lato, jesień) 

 Wykonanie fotorejestracji sferycznej i skaningu laserowego odbywa się w jednym przejeździe 

 Dane skaningu i fotorejestracji mogą być wykorzystywane w aktualizacji wielu rejestrów 

(budownictwo, zabytki, MPZP, geodezja, nieruchomości…)  

 

 

  Dokładność pomiarów i lokalizacji wynika z technologii pomiaru lokalizacji zdjęcia 

 Dowolny dostawca zdjęć sferycznych i chmury punktów 

 Postprocessing standardowego formatu *.LAS / *.LAZ 

 Chmura punktów prezentowana w rozwiązaniu przeglądarkowym 

 Wysokorozdzielcza ortofotomapa (1 px = 5 cm) może zastąpić standardowe 

zdjęcia lotnicze w obszarze pasa drogowego 

 Kąt obserwacji na zdjęciu sferycznym jest regulowany przez użytkownika 

 

 

 

 


