A AMBISIG é uma empresa de referência no mercado pelo seu rigor e inovação.
A AMBISIG tem desenvolvido soluções e-Gov particularmente vocacionadas para entidades públicas com atribuições nas áreas
da gestão das infraestruturas e do território.
Neste contexto tem particular relevo, toda a área de suporte à administração eletrónica de infraestruturas que permite, face
a uma rede cada vez mais extensa e com maiores níveis de serviço, proporcionar uma gestão eﬁcaz e segura, tanto em termos
de custo como de disponibilidade e níveis de qualidade, conforto e segurança.
O kit mobile mapping é uma solução completa de gestão de caminhos ﬂorestais. Permite fazer a rastreabilidade da rede
ﬂorestal integrando os resultados num sistema de informação georreferenciada, consolidando de igual forma, a nível
informático, o histórico decorrente das atividades de monitorização e manutenção. Esta solução pretende avaliar as estratégias de forma a adotar os recursos válidos com vista à erradicação de problemas nas ﬂorestas.
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SOLUÇÃO COMPLETA PARA
GESTÃO DE RODOVIAS E /OU
CAMINHOS FLORESTAIS
O mobilemapping é uma solução para gestão integrada
do espaço público permitindo a inventariação,
a ﬁscalização sistemática e atuação atempada relativamente aos bens, direitos e obrigações da autarquia no
espaço público.
O mobilemapping agiliza a gestão dos espaços públicos
(urbano e ﬂorestal) permitindo detetar atempadamente:
•
•
•
•

Utilizações não licenciadas;
Obras clandestinas;
Deﬁciências na conservação;
Roubo e vandalismo das infraestruturas integrantes
do espaço público que comprometem a sua fruição
com qualidade e segurança pelos cidadãos.

HARDWARE
KIT MOBILEMAPPING
CARACTERÍSTICAS
• GEO-VIDEO's 1 coordenada por imagem;
• Vídeo de alta deﬁnição (qualidade DVD HD);
• Recetor GPS de alta velocidade;
• Ligação sem ﬁos (Wi-Fi);
• Giroscópio de 3 eixos;
• Acelerómetro de 3 eixos;
• Magnetómetro de 3 eixos;
• 250 Gb Capacidade de armazenamento.
EQUIPAMENTO
• Servidor de vídeo incorporado Camera de vídeo
GPS 1 + Giroscópio;
• Compatível com Standards SIG: SHP, DWF, DXF, DWG.

SOFTWARE BACKOFFICE

ESPACIALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE EVENTOS
E INFRAESTRUTURA URBANA
• Recurso a base de dados de sinalização de código da
estrada;
• Caracterização geométrica e por tipologia, através de
ﬁcha tipo de elementos;
• Georreferenciação sobre cartograﬁa de elementos
lineares:
• Atributos de faixa de rodagem;
• Marcas rodoviárias horizontais;
• Linha axial, guias, bus, passadeiras, raias, setas
seleção;
• Bermas, lombas e valetas;
• Estacionamentos e passeios;
• Guardas rodoviárias, separadores e rails.
• Georreferenciação sobre cartograﬁa de elementos
pontuais:
• Sinalização vertical e luminosa;
• Iluminação pública e publicidade;
• Ecopontos, mobiliário urbano e obras de arte;
• Paragens transporte públicos;
• Praças de táxis.
ESPACIALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE EVENTOS E
INFRAESTRUTURA FLORESTAL
• Caracterização geométrica e por tipologia, através de
ﬁcha tipo de elementos:
• Perﬁl geográﬁco e geométrico;
• Características de pavimento;
• Estado de conservação.
• Georreferenciação sobre cartograﬁa de elementos
lineares:
• Gabarito livre de circulação por tipo de viatura
• Linhas corta-fogo
• Georreferenciação sobre cartograﬁa de elementos
pontuais
• Escapatórias de emergência
• Pontos de água

WORKFLOW DE UM PROCESSO DE CADASTRO
E INVENTÁRIO DE VIA PÚBLICA

URBANO

Instalação do Kit Mobile Mapping na viatura
• Ligação ao isqueiro da viatura;
• Instalação do equipamento no tejadilho;
Dimensões: L140xA115xC373 | Peso: < 5Kg

Circulação nas vias a inventariar com a viatura
• Velocidade Máx. 50km/h
Download de informação levantada para a estação de
trabalho (in-oﬃce) onde está instalado o software de
Backoﬃce
Ligação USB ou Ethernet (RJ45)

Tratamento das imagens em software de Backoﬃce
Carrega a imagem na internet Mobile Mapping – Torna
público o conteúdo do Geoportal

APLICAÇÕES
• Cadastro e inventário de estradas municipais;
• Gestão de sinalização vertical e horizontal;
• Gestão e cadastro de equipamento urbano;
• Cadastro e inventário de pavimento;
• Cadastro e inventário de caminhos florestais;
• Gestão de gabarito livre de circulação;
• Gestão e cadastro de características geométricas

FLORESTAL

dos caminhos florestais:
• Inclinações longitudinais e transversais,
declives, etc.
• Gestão e cadastro de elementos lineares e pontuais;

APLICAVEL EM:
• Câmaras municipais;
• Associações de municípios;
• Juntas de freguesia;
• Gestores de Recursos naturais/florestais;
• Bombeiros;
• Entidades de proteção civil;
• Forças de segurança.

Gabarito Classe A

Gabarito Classe B

