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NAVITEQ Геоданни за 
територията на България
Основен партньор на NaviTeQ в направлението  
“Геоданни” е холандската компания MapScape

N
aviTeQ работи в сферата 
на GPS технологиите. По-
зната с изградената мрежа 
от GNSS базови станции, 
компанията не ограничава 

дейността си само дотук. 
NaviTeQ изгражда, поддържа и ак-

туализира база от геопространствени 
данни за територията на България. 

GPS и геопространствените данни 
често са част от единна система. Ге-
ографските данни в цифров вид нами-
рат приложение в системи за навига-
ция, web, fleet management, ГИС, проек-
тиране в ютилити сектора.

Следвайки динамиката на съвремен-
ните бизнес процеси и бързото разви-
тие на урбанизираните райони, NaviTeQ 
се стреми да предложи най-детайлната 
и точна база географски данни. Геопро-
странствените данни на NaviTeQ изо-
бразяват географски обекти и урбани-
зирани територии с графична инфор-
мация и описателни характеристики.   

Географските данни за България се 
предлагат под формата на слоеве в две 
основни продуктови категории:

N-Map България - съдържа графична 
и атрибутна информация за пътна, же-
лезопътна и хидрографска мрежи; дър-
жавни и административни граници; на-
селени места. 

N-Map Сити – детайлна база данни 
на българските градове - улична мрежа; 
адресна база; административно деле-
ние; водни площи; сгради; зелени площи; 
паркинги; интересни точки (Pois); до-
пълнителна навигационна информация.

NaviTeQ предлага индивидуално ре-
шение за всеки клиент. Клиентът може 
сам да избере слоеве геопространстве-
ни данни, в зависимост от конкретни-
те си нужди и изисквания.

Предоставяните геоданни са в ко-
ординатна система проекция wGS84 
UTM (35 North зона). 
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информация NaviTeQ използва модерни 
методи за събиране на данни: анкетьо-
ри; открити източници; собствена мо-
билна лаборатория, оборудвана с преци-
зен GPS приемник и панорамна камера. 

Мобилната лаборатория събира дан-
ни за местоположение и видео информа-
ция. Прецизният GPS проверява заснета-
та пътна мрежа. Панорамната камера 
събира данни за пътната обстановка – 
пътни възли и навигационна информация 
(посочност на улици, разрешени маневри, 
ограничение на скоростта и други).

Със средствата на мобилната ла-
боратория, NaviTeQ предоставя услуги 
по събиране на допълнителна информа-
ция по заявка на клиента, например ви-
део информация за пътища, етажност 
на сгради и т.н.  

NaviTeQ предлага актуализация на 
геопространствените данни за своите 
клиенти два пъти в годината.

Основен партньор на NaviTeQ в на-
правлението “Геоданни” е холандската 

компания MapScape - лидер сред достав-
чиците на услуги, обвързани с цифрови 
географски данни и карти. Съвместно с 
MapScape NaviTeQ въвежда програма за 
контрол на качеството на предоставя-
ните геопространствени данни и ци-
фрови карти. 

Целта на NaviTeQ е да работи съв-
местно с клиентите си, като им пред-
ложи крайните решения, от които се 
нуждаят. 

Допълнително, компанията предос-
тавя регулярна актуализация на данни-
те; гъвкави условия за ползване; услуги 
по конвертиране и интегриране на дан-
ни, геокодиране и създаване на цифрови 
модели на територии. n
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