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Nov član GZS

Članski center 

GZS

Za več informa-
cij o članstvu v 
GZS se obrnite 
na Članski 
center GZS. 
Andrej Brvar, 
01 58 98 461 ali 
andrej.brvar@
gzs.si.

Hitro do prostorskih podatkov
Podjetje Monolit je razvilo najsodobnejši vektorski zemljevid.
Barbara Perko

Podjetje Monolit je v času obveznega članstva že bilo 
član GZS, a so kasneje izstopili. Dolgo so razvoj GZS 
opazovali s strani, »zdaj pa smo ocenili, da je napre-
dek oz. prestrukturiranje GZS tako daleč, da lahko 
zopet poskusimo,« pravijo. »Mala in srednja podjetja 
tako organizacijo rabimo, je pa res, da nas je veliko 
in da je podpora vsem nam, tako v smislu ustrezne 
zakonodaje, mreženja, prodora na tuje trge, zahtevna, 
predvsem pa zahteva povsem drugačno organizacijo 
GZS, kot je bila leta nazaj.«

»Pika na i pri odločitvi podjetja Monolit za članstvo 
je bilo novo vodstvo GZS. Če je bil začetek postop-
nega prilagajanja nam malim in srednjim podjetjem 
razlog, je to bil povod, da smo se dokončno odločili 
za članstvo. Pričakujemo, da bo nova generalna 
direktorica še odločneje nadaljevala začrtane smeri 
dela na GZS in nam zagotovila podporo oz. partner-
stvo, ki ga potrebujemo za hitrejši razvoj in prodor, 
tako na domačem kot tujih trgih,« pojasnjujejo svojo 
odločitev. 

Rešitve za tiste, ki rabijo prostorske podatke

Podjetje Monolit je specializirano za navigacijske in 
topografske podatke. Imajo več kot dvajset let izku-
šenj na področjih Java programiranja, podatkovnih 
baz, razvoja spletnih in mobilnih aplikacij, mobilnih 
tehnologij, upravljanja z voznimi parki, razvoja GIS 
rešitev in analitičnih orodij, logistike, prometnih infor-
macij ter načrtovanja poti in optimizacij.

Razvili so najsodobnejši vektorski zemljevid, ki 
omogoča kartografski in tabelarni pregled prostor-
skih podatkov za celotno ozemlje Slovenije in EU. 
Glavne prednosti zemljevida so v naprednih funkci-
onalnostih, kot sta podpora za pripravo geo-analiz 
in napredno načrtovanje. Podjetje ponuja razvoj 
različnih tipov zemljevidov, GIS rešitev (geografski 
informacijski sistem), prometne informacijske plat-
forme, optimizacijo logistične podpore za podjetja in 
spletne storitve.

Njihove rešitve so primerne za tiste, ki pri svojem 
delu potrebujejo prostorske informacije, kot na 
primer logistična podjetja, gradbena podjetja, inve-
stitorje, distribucijska podjetja in vsa tista, ki zaradi 
velikosti ali narave svoje dejavnosti potrebujejo hiter 
dostop do ažurnih prostorskih podatkov. 

Od prihranka časa do pomoči pri odločitvah

Monolit rešitev ponuja uporabnikom več ključnih 
prednosti. Ko govorimo o prednostih vektorskega 
zemljevida, je treba izpostaviti prihranek časa pri 
iskanju informacije o lokaciji, pomoč pri delovnih 
nalogah na operativni ravni, pomoč pri odločitvah 
o strateškem upravljanju in dejstvo, da vektorski 
zemljevid predstavlja podlago za GIS. 

Prednosti prometnih informacij so sposobnost 
ustvarjanja hitrostnih profilov, neodvisnost od katere 
koli karte, možnost kombiniranja podatkov z drugimi 
viri podatkov in enostavna orodja za vizualizacijo 
prometnih situacij (TX diagrami). 

Geografski informacijski sistemi so v geografsko 
lokacijske namene še zlasti uporabni pri projektiranju 
novih sistemov, intervencijskih posegih, komerci-
alnih predstavitvah (lokacija prostorov, dimenzije, 
opremljenost), sprejemanju strateških razvojnih 
odločitev itd.

Podjetje je v fazi prenove mobilne in spletne 
platforme Monolit2go, ki predstavlja univerzalno plat-
formo za uporabo in prikaz pohodniških, kolesarskih 
in drugih aktivnosti v naravi, katere temelj je natan-
čen in ažuren topografski zemljevid Slovenije. gg 

Podjetje Monolit, 
je projektno 
usmerjeno podjetje, 
katerega gonilo sta 
visoka strokovnost 
in kakovostna 
razvojna ekipa.

Osnova dobrega 
GIS so kvalitetni 
prostorski 
podatki, ki jih s 
pomočjo dobrega 
orodja enostavno 
prikažemo in 
uporabljamo za 
različne namene.
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