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geoankiety

usługi konsultacji społecznych
i uzgodnień dla inwestycji

publikacja i zarządzanie
zbiorem GML

aktów planowania

publikacja danych przestrzennych

e-usługi
przyjmowania wniosków i uwag

w procedurach planistycznych 

Poprzez przyjazne mapy, konsultacje społeczne, 

geoankiety łączymy samorządy oraz firmy z klientami 

i pomagamy wspólnie kształtować przestrzeń.
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Uruchom konsultacje

Voxly umożliwia elektroniczne 
przyjmowanie wniosków i uwag. 
Dzięki Voxly opublikujesz rysunek 
na tle warstwy działek lub innych
danych np. ortofotomapy. 
Konsultację możesz 
wzbogacić zdjęciami i opisem 
przedstawianego obszaru i związanej 
z nim problematyki. Możesz także udostępnić 
związane z wyłożeniem dokumenty.

Voxly pozwala na przeprowadzenie 
transmisji publicznej dyskusji nad 
dokumentem planistycznym. 
                   Nie wymagamy 
                   wdrożenia  żadnych 
                technologii. Podczas transmisji 
możliwy jest podgląd dokumentów i map. 
Uczestnicy mogą zadawać pytania 
poprzez formularz. Lista pytań jest 
udostępniania publicznie, na żywo. 

podczas 
wyłożenia

interaktywna
transmisja

publiczna

po przystąpieniu

Wnioski

Uwagi

Dyskusja

Geoankiety to nowoczesna forma konsultacji, w której poza 
standardowymi pytaniami występują pytania przestrzenne. 
Za pomocą łatwych w obsłudze  narzędzi mapy, klienci  mogą  
                                                                 wskazać lokalizację latarni 
                                                                 w parku, narysować linie 
                                                                 przebiegu ścieżek rowerowych 
czy obszary wymagające ich zdaniem rewitalizacji. Treść 
pytania i forma odpowiedzi zależy wyłącznie od Ciebie.

Geoankiety
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informacji
przestrzennej

Portal
Publikacja APP i innych

 danych przestrzennych

Publikuj pełną historię aktów z rysunkami i 
dokumentami. Uruchamiaj usługi przeglądania 
i pobierania. Twórz kompleksową informację 
planistyczną, łącząc dane APP z uchwałą 
krajobrazową, decyzjami lokalizacyjnymi 
i zabytkami. Wykonuj wyrysy i wypisy 
zintegrowane z uchwałą XML.

Twórz i publikuj dane

Integruj się z Voxly API. 
Uruchamiaj usługi przeglądania (WMS), 

pobierania (WFS) i wyszukiwania (CSW). 
Publikuj metadane.

zbioru
Menadżer 

Zarządzanie zbiorem 
aktów planowania

Wraz z Zespołem Wsparcia Voxly i projektantami 
twórz i udostępniaj zbiory danych aktów planowania. 

Wykorzystaj gotowe scenariusze zarządzania 
zbiorem. 

Utrzymanie zbioru polega na jego aktualizacji 
po wystąpieniu zdarzeń w rejestrze. Wykorzystaj 
zautomatyzowane procesy generowania kolejnych wersji, 
aby utrzymywać aktualność zbioru  po takich zdarzeniach 
jak uchylenia, zastępowanie, unieważnianie itd. 
Twórz historię zbioru wraz z  postępem procedury.
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Włącz!

tel. 602 391 466 lub 668 185 939

Twórz dane APP

Zarządzaj zbiorem aktów

Publikuj

Kreator GML

Menadżer zbioru

Publiczny portal WWW i aplikacja mobilna

Konsultuj społecznie
e-usługi konsultacji w procedurze planistycznej
geoankiety

Voxly to usługa w chmurze. Korzystamy 
z bezpiecznego centrum przetwarzania 
danych, zlokalizowanego na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej. Użytkownicy 
publiczni i administratorzy korzystają z Voxly 
przez przeglądarkę. Aplikacja 
jest dostosowana do obsługi na urządzeniach 
mobilnych oraz zapewnia odpowiedni 
poziom dostępności.


