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Το Pansophic WebTopos είναι ένα ολοκληρωµένο 
σύστηµα διαχείρισης τοπογραφικών χαρτών, µε 
δυνατότητα, γραφικής απεικόνισης όλων των 
οικοπέδων και χωραφιών, όπως δηµοσιεύονται από 
το Κτηµατολόγιο της ∆ηµοκρατίας. Το σύστηµα 
υποστηρίζει και τους καινούργιους χάρτες (1:2000, 
1:1000). 
 
Πωλήσεις Κτηµατολογίου (*) 
 

∆έχεται τα αρχεία του Κτηµατολογίου µε τις σχετικές 
πληροφορίες πωλήσεων, έτσι ώστε µαζί µε τις 
εσωτερικές εκτιµήσεις να µπορεί να δώσει 
συγκριτικές πληροφορίες για µια περιοχή ή ακόµα 
για κάποιο Σχέδιο ή Φύλλο. 
 
Η αναζήτηση πωλήσεων µπορεί να γίνει µε πολλά 
κριτήρια όπως: 
 

• Επαρχία, Πόλη, Χωριό 

• Φύλλο, Σχέδιο 

• Είδος Ακινήτου (µέχρι 5 είδη συγχρόνως) 

• ∆ιάστηµα ετών 

• Τετραγωνικά µέτρα ακινήτου 

• Αριθµό δωµατίων 
 

 
 

Το σύστηµα περιλαµβάνει αριθµό εκτυπώσεων οι 
οποίες βασίζονται σε διάφορα κριτήρια. 
 
Αντιστοιχία Ακινήτων 
 

Μέσω περιοδικά ενηµερωµένου αρχείου, το 
σύστηµα συσχετίζει ακίνητα παλαιάς αρίθµησης µε 
ακίνητα καινούργιας αρίθµησης (παλαιοί χάρτες µε 
νέους χάρτες). 
 
Εκτιµήσεις Ακινήτων 
 

Το σύστηµα µπορεί να περιλαµβάνει αρχείο 
εκτιµήσεων το οποίο µπορεί ενηµερώνεται µέσω 
των ανάλογων οθονών του προγράµµατος ή µέσω 
ειδικού αρχείου επικοινωνίας (interface file) από 
άλλα συστήµατα. 
 
(*) Η Αγορά των στοιχείων πωλήσεων από το 
Κτηµατολόγιο επιβαρύνει τον πελάτη 

Η αναζήτηση εκτιµήσεων µπορεί να γίνει µέσω 
πολλών κριτηρίων όπως: 
 

• Αριθµός Εκτίµησης, αριθµός πελάτη 

• Φύλλο, Σχέδιο, Τεµάχιο, Κτηµατικούς αριθµούς 

• Επαρχία, Πόλη, Χωριό, Τµήµα 

• Είδος Ακινήτου 
 

 
 
Κατάλογος Χαρτών 
 

Το σύστηµα περιλαµβάνει κατάλογο µε όλους τους 
χάρτες που είναι διαθέσιµοι από το Κτηµατολόγιο 
(13.500). Μπορεί να γίνει αναζήτηση χαρτών 
(παλαιών ή καινούργιων) µε διάφορα κριτήρια 
όπως: 
 

• Φύλλο, Σχέδιο 

• Κωδικός Πόλης, Χωριού 

• Ονοµασία Πόλης, Χωριού Ελληνικά 

• Ονοµασία Πόλης Χωριού Αγγλικά 

• Κλίµακα 

• Τεµάχιο 
 

Η αναζήτηση τεµαχίων επιτρέπει τον εντοπισµό 
ενός τεµαχίου µέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σε 
συγκεκριµένο χάρτη. 
 
Το υποσύστηµα χαρτών τηρά διαφορετικές εκδόσεις 
για κάθε χάρτη στις περιπτώσεις καινούργιων 
εκδόσεων από το Κτηµατολόγιο. 
 
Ασφάλεια Πληροφοριών 
 

Η πρόσβαση στο σύστηµα επιτρέπεται µόνο σε 
εξουσιοδοτηµένους χρήστες. Το WebTOPOs µέσω 
υποσυστήµατος ασφάλειας, επιτρέπει την ανάθεση 
συγκεκριµένων λειτουργιών σε κάθε χρήστη 
ξεχωριστά. 
 
 
 
Server  Windows 2000/2003 
  Microsoft SQL2000/2005 
  MapInfo Professional 7.8 
Clients  Microsoft Internet Explorer 6.0 

Απαραίτητος Εξοπλισµός 


