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SMALLMAP
Smallmap er Smallworld Systems'
egen nettleserklient. Den tilbyr
våre kunder en enkel og lett
tilgjengelig måte for dem å se og
endre deres nettinformasjonsdata.
Dataene kan dermed gjøres
tilgjengelig over alt hvor det
finnes internettilgang. Den støtter
alle moderne nettlesere og
plattformer og er laget spesielt
med tanke på nettbrett og
mobiltelefoner, men virker like
godt på annen maskinvare.
Webklienten er enkel og lettfattelig å bruke.
Den krever lite opplæring, men er fremdeles
et kraftig verktøy med adgang til alle
data lagret i deres Smallworldapplikasjon.
Med vår nye mellomlagringsløsning vil
dataene deres vises raskere enn noen gang
tidligere. Brukere får dermed mer tid til å
bruke mer tid på sine arbeidsoppgaver.

Smallmap tilbyr toveis kommunikasjon
med deres dokumentasjon, slik
at brukere kan oppdatere viktig
informasjon mens arbeidet med
nybygging eller endringer pågår.
Dette øker påliteligheten til
dokumentasjonen deres og sparer
dere for unødvendig dobbeltarbeid.
Sikkerheten er ivaretatt ved hjelp av industristandard verktøy som ssl-kryptering og
http-autentisering. Tilgjengeligheten til
deres data kan begrenses etter behov, slik
at viktige data ikke kommer på avveie.
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OM SMALLMAP

MED SMALMAP FÅR DU

FORDELER MED SMALLMAP

Smallworld Systems Smallmap nettklient
er en ”open source”/åpen standard-basert
webapplikasjon laget for at våre kunder skal
få rask og enkel tilgang til sine geografiske
nettdata gjennom hele organisasjonen.

ll Enkel søkefunksjonalitet

ll Enkelt og intuitivt brukergrensesnitt.

ll Innsyn i geografiske data

ll Ett søkefelt gjør det raskt og enkelt å søke
i Smallmap.

Smallmap er en fremtidsrettet
Smallworldklient som bruker nye
webteknologier for å dra nytte av nyvinning
innen ”open souce”-miljøet. Smallmap er
designet for å være rask og enkel å bruke på
alle nettlesere og plattformer være det seg
mobiltelefoner, nettbrett eller kontormaskiner.
Smallmap lar deg jobbe med dine
egne prosjekter og alternativer i
Smallworld-databasen. Begrensede
oppdateringsmuligheter er tilgjengelig, slik at
endringer kan skrives rett til databasen ved
behov. På den måten kan du ta Smallworld
med deg ut i felt og holde nettinformasjonen
din oppdatert ved nybygging og endringer.

ll Utskrift
ll Redlining
ll Kostnadseffektiv adgang til deres
nettdata over alt der internett er
tilgjengelig.
ll Støtte for alle moderne nettlesere.
ll Enkel integrasjon med andre nettsider,
portaler og liknende.
ll Sentralisert arkitektur og administrasjon.
ll Sikkerheten er beholdt med
industristandard verktøy som SSL og
HTTP Autentisering.
ll Moderne, velprøvd teknologi som
oppfyller kravene til en organisasjons IT
infrastruktur.
ll Ubegrenset skalerbarhet.

ll Du kan enkelt se internals.
ll Mellomlagring (caching) gir store
forbedringer i klientrespons og hastighet.
ll Alle moderne platformer og nettlesere er
støttet av Smallmap.
ll GPS-integrasjon.
ll Forskjellige datakilder kombineres enkelt
i èn klient. Du kan for eksempel ha
forskjellige kart- og datalag.
ll Enkel og rask videreutvikling av klienten
gjør det lett å skreddersy en applikasjon
rundt arbeidsflyten deres.
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FUNKSJONER OG
ARKITEKTUR I SMALLMAP

SMALLMAP-KLIENTEN
Selve Smallmapklienten er basert på
OpenLayers og ExtJS, som begge er ”open
source”-rammeverk skrevet i javascript.
OpenLayersklienten viser kartbilder fra
forskjellige kilder, deriblant Smallworld,
ved bruk av ”Web Map Service” OGCstandardservicer (WMS). I Smallmap
vil ett eller flere lag baseres på deres
Smallworlddata. Andre kilder til kart og
data kan være tjenester fra Statkart, Open
Street Maps, Google Maps eller lignende.
Data vist i kartvinduet kontekstualiseres
ved bruk av et vektorlag. Dette betyr
at brukere kan velge og manipulere
Smallworldobjekter direkte i kartvinduet
som i standardapplikasjonen. Attributtdata
kan vises i klientens detaljevindu. Når en
velger objekter med en intern struktur,
som bygninger og lignende, kan en gå
inn i disse og vise de interne dataene.

Brukeren av Smallmap kan søke etter og vise
alle interessante data fra ett enkelt søkefelt.
Resultatet blir et hvilket som helst Smallworldobjekt som har tekstlig informasjon linkende
det som skrives i søkefeltet. For eksempel kan
en bruker søke på en adresse med kun første
delen av adressen og Smallmap vil finne alle
adresser, eiendommer, veier og liknende som
matcher søket, samt assosierte objekter som
bygninger, kummer, kunder og liknende.
Klienten kan benytte en brukers
GPS-signal til å vise hvor de er samt
følge deres posisjon fortløpende.
Når en bruker har funnet noe i nettklienten
de ønsker å dele med andre kan de skrive
ut informasjon direkte fra klienten, eller
sende en link til det aktuelle området.
Brukere kan også tegne informasjon i
kartet ved hjelp av redliningsfunksjonalitet
og levere dette tilbake til kontoret.

Smallmap kan rulles ut på mange måter
grunnet dens dynamiske arkitektur. Selve
nettklienten som brukeren ser og serveren
som tilgjengeliggjør Smallworld-data
er adskilt. Smallmap kan driftes fra en
enkelt server, men følgende komponenter
er å anse som en ideell arkitektur:
ll Et Smallworld-lag som består av en
eller flere Smallworldapplikasjoner som
kjører vår HTTP-server og har adgang til
Smallworld-databasen.
ll En lastbalanserende proxy som samler
Smallworldapplikasjonene og statiske
klientfiler.
ll Et cache-lag som kjører GeoWebCache
på en Tomcat-server. Dette laget
håndterer mellomlagring av geografiske
data og begrenser belastningen på
Smallworldapplikasjon og database.
ll Den javascript-baserte nettklienten
Smallmap i seg selv, som normalt blir
levert av lastbalansereren og vises i
brukerens nettleser.
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SMALLWORLD SYSTEMS AS

TALK TO US ON THE WEB

GET IN TOUCH

Smallworld Systems AS is a Norwegian
distributor of software for cable owners from GE
Infrastructure. We help owners of
infrastructure to take out the great potential
that lies in better handling of existing data
about the owners assets and installations.

Facebook: facebook.com/SmallworldNO
Twitter: twitter.com/swno
Google+: gplus.to/swno
LinkedIN: linkedin.com/company/smallworld
Nyhetsbrev: www.smallworld.no/nyhetsbrev

Smallworld Systems AS
Thunes vei 2
0274 Oslo
NORWAY

Our main focus lies within electricity
supply, telecoms and district heating.

Scan this QR-code to subscribe to
our newsletter right here and now.

+47 67 57 27 30
office@smallworld.no
http://www.smallworld.no
http://www.gepower.com/networksolutions

