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➡Działalność od 2012 roku

➡Doświadczony dostawca usług GIS i firma tworząca oprogramowanie Web GIS służące do zarządzania danymi 

przestrzennymi.

➡Naszą misją jest dostarczać narzędzie optymalizujące zarządzanie danymi i procesami naszych klientów w celu 

szybkiego osiągania celów biznesowych.



Oferta inwestycyjna = lokalizacja + precyzyjna informacja0137

➡Oferta inwestycyjna to nie tylko fragment terenu.

➡Potencjalni inwestorzy potrzebują dużo więcej informacji na jej temat. Media (elektryczność, gas woda etc.), 

dostępność komunikacyjna, obszary chronione, trudności techniczne oraz otoczenie biznesowe i możliwości 

scaleń i podziałów parceli

➡Te informacje muszą być aktualne i pewne.



Oferta inwestycyjna = lokalizacja + precyzyjna informacja0137

➡Wartościowe informacje rozprzestrzenione są po wielu instytucjach rządowych i pozarządowych, utrudniając ich 

pozyskanie.

➡Informacje te są zmienne w czasie. Dysponent ofert musi dbać o ich aktualność co jest koszto i czasochłonne

➡Z punktu widzenia inwestora, żadna informacja jest lepsza niż błędna.

➡Aby przykuć uwagę inwestora dysponent musi posiadać system informacji o ofertach inwestycyjnych który 

połączy potrzebne dane ze wszystkich instytucji.



Rozwiązanie - System Zarządzania Bazą Danych Terenów 
Inwestycyjnych 0137

Skalowalny, wielojęzyczny system zarządzania ofertami inwestycyjnymi 
dostępny przez przeglądarkę internetową



Główne funkcjonalności 0137

➡Integruje dane w jednym miejscu

➡Automatyzuje wymianę danych pomiędzy instytucjami

➡Integracja z panoramami sferycznymi i danymi z dronów

➡Kompatybilny z innymi systemami GIS

➡Łatwy w obsłudze

➡Konfigurowalny

➡Generuje prezentacje online i offline oraz raporty i analizy

➡Przyspiesza pracę na każdym etapie obsługi inwestora

➡Nowoczesny i prestiżowy

➡Minimalizuje ryzyko błędnej i nieaktualnej informacji

➡Automatyzuje proces tworzenia arkuszy ofert i materiałów marketingowych

➡Wspomaga zarządzanie przebiegiem mediów w obrębie ofert inwestycyjnych

➡Zgodny z aktualną ewidencją

➡Bez ograniczeń językowych

➡Bez ograniczeń liczby użytkowników



Przykładowe wdrożenia 0137

➡ Największa Specjalna Strefa Ekonomiczna w Polsce

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna

➡ Druga największa i nagrodzona nagrodą fDi za najlepszą SSE w Europie 

roku 2015
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

➡ Nagrodzona nagrodą fDi za najlepszą Specjalną Strefę Ekonomiczną SME 
w Europie roku 2015

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna

➡ Nagrodzona nagrodą „Diamentu Forbes’a” w roku 2016

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

➡ Oraz 10 innych wdrożeń w Specjalnych Strefach Ekonomicznych i Centrach 

Obsługi Inwestora w Polsce

http://mapa.invest-park.com.pl
http://mapa.ksse.com.pl
http://mapa.sse.lodz.pl
http://mapa.lsse.eu/
http://www.gis-support.pl/inwestor2/


Publiczna przeglądarka ofert
0137



Zarządzanie mediami
0137



Integracja z panoramami i danymi z drona
0137



Podsumowania w panelu zarządzania ofertami inwestycyjnymi
0137



pawel.gajewski@gis-support.pl
gis-support.pl


