
 LandPRO je program určený pre spracovanie projektov pozem-

kových úprav.  

 Moderné technológie sú základom systému s jednoduchým 

ovládaním a zobrazením údajov. 

 Škálovateľnosť zabezpečuje rast systému s pribúdajúcimi údaj-

mi a počtom používateľov v sieti. 

 Konfigurovateľnosť údajovej štruktúry, mnohých funkcií, ako aj 

vzhľadu aplikácie umožňuje, v prípade požiadaviek používate-

ľa, efektívnu úpravu systému. 

 Bezpečné uloženie údajov je zaručené uložením popisných i 

grafických údajov v SQL databáze. 

 Modulárnosť základného systému Terra Desktop umožňuje vyu-

žiť jeho znalosť pri aplikácii v rôznych oblastiach - GIS miest a 

obcí, správa a vyhľadávanie majetku, správa geom. plánov, ... 

Popis systému 

 moderný 

 spoľahlivý 

 modulárny 

 škálovateľný 

 bezpečný 

Program LandPRO je efektívny nástroj na spracovanie projek-
tov pozemkových úprav určený všetkým projektantom pozem-
kových úprav od jednotlivcov až po špecializované firmy. 
Program umožňuje používateľovi: 

 import popisných a grafických údajov z katastra nehnuteľností vo 

formátoch DBF, FÚVI, VGI 

 Import údajov z PPÚ (MDB) 

 prepojenie mapových a popisných údajov 

 nastavenie vzhľadu grafických údajov - máp a zodpovedajúcej 

legendy 

 tlač zostáv a uloženie vo formáte PDF 

Služby 

PPREDPREDAJNÉREDPREDAJNÉ  SLUŽBYSLUŽBY::  

 ponuky 

 prezentácie 

RREALIZAČNÉEALIZAČNÉ  SSLUŽBYLUŽBY::  

 inštalácia 

 zaškolenie 

 prenájom licencií 

 import  a konverzie údajov 

ZZÁRUČNÝÁRUČNÝ  AA  POZÁRUČNÝPOZÁRUČNÝ  SERVISSERVIS::  

 technická podpora 
 web, e-mail, telefón 

 priebežná údržba softvéru 
 update, upgrade 

 školenie, semináre 

 konzultácie 

 informácie - www.landpro.sk 
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Modul KATASTER 

ZZÁKLADNÉÁKLADNÉ  VLASTNOSTIVLASTNOSTI  

 Kompatibilita s údajmi katastra nehnuteľností 

 Import údajov katastra nehnuteľností z databázových 
a textových súborov (DBF, FÚVI, VGI) 

 Obojstranné prepojenie grafických a textových úda-
jov 

 Neobmedzený rozsah katastrálnych území 

 Tlačové výstupy (list vlastníctva, zoznamy parciel, 
vlastníkov, sumáre) 

PPRAKTICKÉRAKTICKÉ  POUŽITIEPOUŽITIE  

 Vyhľadanie a výbery (filtre) vlastníkov, listov vlastníc-
tva a parciel 

 Zobrazenie, tlač, export do Excelu vybraných údajov 

 Použitie vybraných údajov na import do modulu Po-
zemkové úpravy 

 Analýzy vlastníctva známych i neznámych vlastníkov, 
parciel v správe 

Modul Dokumenty 

ZZÁKLADNÉÁKLADNÉ  VLASTNOSTIVLASTNOSTI  

 Prezeranie, filtrovanie a tlač výsledkov kontroly údajov 

 Možnosť pripojenia ľubovoľného súboru dostupného v 
počítači 

 Súbor je možné pripojiť ako odkaz, alebo uložiť data-
báze 

 Pripojený súbor je možné prezerať (otvoriť), vytvoriť 
kópiu, prípadne skontrolovať, či sa nachádza na pôvod-
nom úložisku 

PPRAKTICKÉRAKTICKÉ  POUŽITIEPOUŽITIE  

 Pripojenie textového súboru s poznámkami 

 Pripojenie dokumentu programu Word (.doc, .docx) 

 Pripojenie dokumentu programu Excel (.xls, .xlsx) 

 Pripojenie fotografií alebo zoskenovaných dokumentov 
(.bmp, .gif, .jpg, .png.,...) 

Modul MAPY 

ZZÁKLADNÉÁKLADNÉ  VLASTNOSTIVLASTNOSTI  

 Zobrazenie vektorových máp (symboly, línie, plochy), 
rastrových máp (ortofoto mapy, skenované mapy 
katastra) 

 Identifikácia a výber (selekcia) grafických objektov s 
prepojením na modul s popisnými údajmi 

 Výber objektov prienikom s plochami iných objektov 

 Meranie vzdialeností a plôch 

 Jednoduchá tlač výrezov máp 

PPRAKTICKÉRAKTICKÉ  POUŽITIEPOUŽITIE  

 Zobrazenie grafických objektov s možnosťou vyfarbe-
nia výberov (filtrov) 

 Vyfarbenie vybraných parciel, parciel vybraného 
vlastníka 

 Identifikácia parciel  

 Projektovanie parciel nového stavu do projekčných 
celkov 

 Zobrazenie ortofoto máp 

Modul Pozemkové úpravy 

ZZÁKLADNÉÁKLADNÉ  VLASTNOSTIVLASTNOSTI  

 Úzke prepojenie popisných a grafických údajov 

 Import a aktualizácia RPS z údajov modulu Kataster 

 Nástroje na hromadné naplnenie vybraných údajov 

 Ohodnotenie pozemkov podľa hodnotovej mapy vrá-
tane porastov 

 Prepracovaný nástroj na projektovanie parciel nové-
ho stavu 

 Kompletný súbor tlačových zostáv vrátane tlače do 
PDF a grafických údajov 

PPRAKTICKÉRAKTICKÉ  POUŽITIEPOUŽITIE  

 Spracovanie projektov pozemkových úprav 

 Nadväzuje na program PPÚ/Kokeš - možnosti impor-
tu údajov a ďalšieho rozvoja 

 Moderný, bezpečný a výkonný program na spraco-
vanie PPÚ 

 Spracovanie údajov a vyhotovené výstupy (FÚVI, 
VGI, zostavy) v súlade s platným Metodickým návo-
dom 

 Možnosť práce na viacerých projektoch, spolupráca 
viacerých používateľov v počítačovej sieti 


