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EvAMapsTraining4.0.jestWEBowąplatformąopracowaną
dlapotrzebprzygotowywaniaiprowadzeniaszkoleń
symulacyjnychzzakresukoordynacjidziałańpodczaszdarzeń
kryzysowych.Aplikacjazbudowanajestwśrodowisku
mapowym,przystosowanymdoprzetwarzania
iwizualizacjidanychgeoprzestrzennych(GIS).

EvAMapsTraining4.0pozwalanabudowaniedowolnych
interaktywnychscenariuszywykorzystującychmateriały
multimedialne,wktórychmożeuczestniczyćwielegrup
zadaniowychjednocześnie.Prowadzącyszkoleniekieruje
sekwencjązdarzeńpojawiającychsięwscenariuszu,
naktóreuczestnikszkoleniapowinienodpowiednio
zareagować.Kolejnośćiczęstotliwośćwystępowaniazdarzeń
dostosowanajestdozaangażowaniaitempapracyuczestników
orazzgóryustalonegostopniatrudnościscenariusza.

EVA MAPS TRAINING TO:







Pełna dowolność w tworzeniu interaktywnych scenariuszy szkoleń
Łatwość obsługi
Szeroki zakres funkcji mapowych oraz integracja z plikami multimedialnymi
Działanie bez instalacji, uruchamianie z poziomu przeglądarki internetowej
Możliwość dostosowania dostępnych danych do indywidualnych potrzeb

ADRESACI





Szkoły i uczelnie kształcące w zakresie bezpieczeństwa
Przedsiębiorstwa i zakłady produkcyjne posiadające system ciągłości działania i/lub elementy zarządzania kryzysowego
Podmioty administracji rządowej i samorządowej, odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe

FUNKCJE EVA MAPS TRAINING DLA PROWADZĄCEGO I UCZESTNIKA SZKOLENIA














Możliwość przygotowania i zapisania dowolnej liczby scenariuszy przed szkoleniem
Czytelny panel do dodawania i edycji elementów scenariusza
Pełna kontrola nad przebiegiem scenariusza podczas szkolenia
Możliwość uwzględnienia w scenariuszu własnych materiałów szkoleniowych
Stały podgląd działań i kontrola czasu pracy uczestników

Możliwość wyboru szkolenia, w którym aktualnie bierze się udział
Intuicyjne w obsłudze narzędzia do rysowania i edycji obiektów na mapie
Dodawanie opisów i atrybutów do narysowanych obiektów
Możliwość współpracy kilku grup zadaniowych w jednym scenariuszu
System ułatwiający generowanie raportów z wykonanych działań
Dostęp do przydatnych źródeł danych (strony www, geoportale, tabele, zbiory danych,
dokumenty)

MOŻLIWOŚCI WDROŻENIA EVA MAPS TRAINING





Instalacja kompletnej platformy wraz z niezbędną infrastrukturą sprzętową
Uruchomienie kompletnej platformy na serwerze klienta wraz z integracją wszystkich jego danych
Udostępnienie aplikacji użytkownika z bazą danych zaadoptowaną do potrzeb klienta na serwerach producenta

Jesteśmy polskim liderem w dziedzinie współpracy przemysłowej z Europejską Agencją Kosmiczną, dla której dostarczamy
dedykowane produkty z dziedziny elektroniki, optomechatroniki oraz IT. Dzięki naszemu doświadczeniu w obszarze aplikacji
i usług satelitarnych, możemy także zaprojektować dedykowane rozwiązania z dziedziny satelitarnych obserwacji Ziemi,
nawigacji satelitarnej (GNSS) i zarządzania kryzysowego. Jesteśmy też oﬁcjalnym dystrybutorem zobrazowań satelitarnych
i produktów geoinformacyjnych konstelacji satelitów Airbus Defence and Space w Polsce.

Astri Polska posiada szerokie kompetencje w dziedzinie zarządzania kryzysowego. Od lat uczestniczymy w dużych
europejskich projektach, których celem było rozwijanie nowoczesnych narzędzi dedykowanych zarządzaniu kryzysowemu
oraz promowanie innowacyjnych rozwiązań na rzecz przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom CBRNE. Projekty te są
realizowane przez konsorcja, w których skład wchodzą ﬁrmy i instytucje będące europejskimi liderami w dziedzinie
nowoczesnych technologii. Ponadto, dostarczamy dedykowane rozwiązania informatyczno-analityczne wspierające
działania służb odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe. Tego typu systemy oferują użytkownikom szereg korzyści
płynących z wykorzystania w nich m.in.: technologii satelitarnych, takich jak nawigacja, komunikacja czy serwisy
geoinformacyjne oparte o dane pochodzące z satelitów obserwacji Ziemi.
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