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שנות נסיון40

עובדים100-כ

חברה בבעלות פרטית



שירותים–מדבאקבוצת 

שנות נסיון40

עובדים100-כ

חברה בבעלות פרטית



שנות נסיון40

עובדים100-כ

חברה בבעלות פרטית

GIS(מערכת מידע גיאוגרפית )מבוססת

אינטרנט לתמיכה בקבלת החלטות וניהול  

.מתקדם

. מ"מערכות מידע בעמדבאפותחה על ידי 

INSIGHTפתרון ניהולי מתקדם ליישוב



שנות נסיון40

עובדים100-כ

חברה בבעלות פרטית

INSIGHTמאפיינים

זמינה מכל מקום-מבוססת אינטרנט

עקומת למידה מהירה-קלה לשימוש

מחשב שולחני |טאבלט |סמארטפון

Online | Offline

מאובטחת על ידי מערכת הרשאות

,  מסמכים, צפייה וניתוח מידע גיאוגרפי

ממקורות שונים' תמונות וכד

צפייה וניתוח נתונים עדכניים

התממשקות למידע ממערכות  

חיצוניות

יצירה וניהול ארכיון מידע



שנות נסיון40

עובדים100-כ

INSIGHTמערכת הגברה
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מידע מרחבי 

מסמכים

'תמונות וכד

משתמש



כולל לכל המשתמשים בכל הרמותפתרון 



למערכות חיצוניותהתממשקות 

, ניטור ומיקום כלים

מעקב ועוד, סטטוס
ניהול  , דיווח כשלים

תהליכים ועוד

,  ספיקה, ניטור זרימה

סטטוס המערכת ועוד
טכנולוגיות  

למדידת מים

ERPניהול צי רכב



בשירות היישוב

בסיס נתונים מרכזי

צפייה בתכניות

כלים לתכנון

איסוף נתונים מהשטח

שיתוף משימות

תמיכה בקבלת החלטות

ניטור וניהול נכסים

ניהול פרוייקטים רבים

פיתוח מתמשך

גמישות בפתרונות 

מותאמים



יישומים

מיפוי ומדידה
מיפוי ומדידת אלמנטים  

בשטח היישוב

מערכות ארד
הצגה גיאוגרפית וניתוח נתונים  

בזמן אמת של מערכות ארד

תשתיות
מיפוי ותיעוד התשתיות , הצגה

ביישוב

ניהול תכניות
As Madeקליטה והצגת תכנון ו 

ניהול חקלאי
עידכון נתונים מהשטח ומעקב 

אחרי הגידול החקלאי

מידע תכנוני
הצגה ותחקור של , קליטה

גושים וחלקות, ע"תב

קהילה וחברה
שליטה ושיתוף מידע , יצירה

קהילתי במרחב היישוב

מעקב פרוייקטים
שליטה ובקרה על פרוייקט  

אחריםופרוייקטים ההרחבה 



מיפוי ומדידה

מהשטחאיסוף נתונים 



.שילוב אורתופוטו ומפות רקע שונות

.ומרחקיםשטחים מדידת 

.איתור שינויים



.הצגה מרחבית של מדי מים

.עדכנינתונים של סוגי מים וסטטוס 

.שוניםמסוגים סינונים 

מערכות ארד



ניהול תשתיות

.תיעוד וצבירת המידע התשתיתי ביישוב

.על גבי שכבות הרקעביישוב תצוגה ותחקור של המערכות 



מידע סטטוטורי 

:תכנונייםכלים 

.ע וגבולות על גבי שכבות רקע"הצגה ותחקור של תב•

.כלים לבניית שכבות תכנוניות פנים יישוביות•



מידע סטטוטורי 

הצגת מידע סטטוטורי

תחקור שכבות סטטוטוריות



מידע סטטוטורי 

ניהול תכניות

תכנוניכלים לשיתוף מידע 

.ובעלי התפקידים ביישובעם מתכננים 

.בישיבותINSIGHTשימוש במערכת 



ניהול חקלאי

.איסוף וניהול של מידע חקלאי מהשטח

מעקב  , NDVI.)שילוב של שכבות ניתוח חקלאיות

('מזיקים וכד

.בזמן אמתחלקאיםניטור ומעקב אחר כלים 



קהילה וחברה

.ניהול וצבירה של מידע הקשור לבתי האב ביישוב

.לצורך ניתוח והסקת מסקנות אירגוניות' וכדתאונות דרכים , פריצות: איסוף נתונים כגון



ובזמניםכתלות במיקום הגיאוגרפי , איסוף מידע ומעקב אחר פריצות ביישוב



מעקב פרויקטים

.פשוטיםבאמצעים מעקב התקדמות פרוייקט 

.השונים בפרוייקט מהמתכנן ועד המבצע בשטחשיתוף הגורמים 



!חדש

Insight Lite בסיסיתבגירסהאינטרנט מערכת ניהול מרחבית מבוססת הינה  .

.  לשידרוג לגירסה המלאה בכל עתניתנת 



-חדש ב 

.של צילומי אווירOnlineהזמנה 

.מערכת לניהול התראות

.  כלים לניהול רשת מים

.'ניהול לחצים וכד, ניהול מגופים, שיוך לשעוני מים

.מערכת לומדת להדרכת משתמשים



!בעיצוב חדש 



!תודה רבה 

www.medva -g i s .cominsight@mdvia.net

מ"מדבא מדידות והנדסה בע

, 3הברזל : כתובת

69710, תל אביב

03-6443667: טל


