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NOWA ODSŁONA SERWISU MAPOWEGO – EMAPI.PL 

[Łódź, 05.06.2013] 

Na początku czerwca pojawiła się nowa wersja serwisu mapowego czołowego polskiego producenta 

map cyfrowych – Emapy. Lepszy silnik mapowy, usprawnione wyznaczanie trasy i geokodowanie, 

nowe funkcjonalności i szata graficzna – to tylko zarys tego, jak zmieniło się Emapi.pl. 

Emapi.pl to serwis mapowy jednego z najpopularniejszych dostawców cyfrowej mapy Polski do 

nawigacji czy map online - łódzkiej Spółki Emapa. Z danych Emapy korzystają m.in. jakdojade.pl, 

docelu.pl, korkosfera.pl, Orange, NaviExpert, Mio, Navmax czy GoClever. Emapi.pl służy do 

prezentacji zarówno samych danych kartograficznych Emapy, jak i możliwości technologii webowej 

pozwalającej na wdrożenie interaktywnej mapy w swoim systemie informatycznym czy na stronie www.  

Nowa odsłona Emapi.pl zawiera liczne modyfikacje serwisu. Zmieniły się m.in. engine mapowy, moduł 

wyznaczania trasy, algorytm geokodujący, moduł Traffic oraz szata graficzna.  

Dzięki nowemu silnikowi mapowemu operuje się mapą znacznie wygodniej i szybciej. Serwis jest 

stabilniejszy, działa płynniej i prezentuje się znacznie przyjemniej dla oka. Co istotne, nowy engine 

jest przy tym jeszcze bardziej wydajny od poprzedniego i wymaga mniejszych zasobów serwerowych. 

Zmodyfikowany moduł route’owania działa na podstawie stworzonej matrycy odległości, dzięki czemu 

obliczanie nawet długiej trasy przebiega błyskawicznie. Moduł nieustannie czuwa w tle podczas pracy 

użytkownika i po dodaniu punktu startowego oraz końcowego trasa jest automatycznie obliczana 

(zniknął obecny wcześniej przycisk „Wyznacz trasę). Przy każdorazowej modyfikacji trasy system sam 

rozpoznaje zmianę i automatycznie wytycza nową trasę.  

Nowy algorytm geokodujący zdecydowanie lepiej radzi sobie z prezentacją wyników wyszukiwania przy 

cząstkowych lub sprzecznych danych wejściowych. Nawet cząstkowe lub mylnie wprowadzone dane 

zostaną przez system odpowiednio sprawdzone i zwrócone w postaci listy najbardziej zbliżonych 

wyników. Same wyniki są obecnie prezentowane w postaci ponumerowanej listy w lewym panelu oraz 

odpowiadających im ikon na mapie, co pozwala błyskawicznie zlokalizować poszczególne wskazania 

systemu podpowiedzi.  

Moduł Traffic został wzbogacony o możliwość dowolnego określenia z jakiego dnia tygodnia i z jakiej 

godziny (z dokładnością nawet do minuty!) Traffic ma zostać uwzględniony podczas wytyczania trasy. 

Jest to możliwe dzięki stworzonej w ostatnich miesiącach macierzy średniej prędkości na danym 

odcinku drogi w danym dniu tygodnia i określonej godzinie. Użytkownicy mogą dzięki temu wyznaczyć 

optymalną trasę uwzględniającą natężenie ruchu w miejscu i w momencie, kiedy faktycznie wybierają 

się w podróż. 

Przy okazji wprowadzanych zmian odświeżono i unowocześniono warstwę graficzną Emapi.pl. Obecna 

grafika jest nowocześniejsza, prostsza i bardziej czytelna. Przede wszystkim jednak lepiej koresponduje 

z nowo dodanymi funkcjonalnościami. W efekcie użytkownicy Emapi.pl otrzymują gruntowanie 

przebudowany serwis mapowy, oferujący dodatkowe możliwości, działający szybciej i wydajnej, 

wychodzący naprzeciw nowym trendom technologicznym i o odświeżonym wizerunku. A to jeszcze nie 

wszystkie zmiany, jakie zaplanowaliśmy na najbliższe miesiące - wkrótce pojawią się kolejne nowości! 

Zapraszam do przetestowania Emapi.pl w nowej odsłonie. 

http://emapi.pl/
http://lodz.jakdojade.pl/
http://mapa.docelu.pl/lat,51.63166,lon,19.29199,z,6,index.html
http://korkosfera.pl/
http://zasieg-orange.wp.pl/
http://emapi.pl/
http://emapi.pl/
http://emapi.pl/
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### 

Kontakt dla mediów: 

Marcin Maroszek 
Menedżer Działu Marketingu 
m.maroszek@emapa.pl 
tel. kom.: +48 693 356 128 

 

INFORMACJE DODATKOWE: Emapa 
Spółka Emapa powstała w 2001 roku jako spółka-córka firmy Cartall – jednego z najdłużej działających 
w Polsce Wydawnictw Multimedialnych. Celem Spółki Emapa od samego początku było zaspokojenie 
coraz bardziej wyspecjalizowanych potrzeb klientów w zakresie profesjonalnych systemów 
logistycznych i systemów informacji przestrzennej oraz wysokiej jakości map cyfrowych. Efektem pracy 
zespołu specjalistów GIS jest rodzina systemów Emapa, tworzonych przy uwzględnieniu specyfiki 
poszczególnych branż. Asortyment Spółki Emapa obejmuje same dane cyfrowe (najdokładniejsza mapa 
Polski, kompletna mapa Europy i przejazdowa mapa Azji), zaawansowaną technologię umożliwiającą ich 
wykorzystywanie zgodnie z potrzebami Klienta (serwer MapCenter), jednostanowiskowe aplikacje do 
profesjonalnego wytyczania tras, współpracy z monitoringiem (Emapa Transport+, Emapa Transport 
Europa, Emapa Transport+ Europa) analiz geoprzestrzennych (Emapa GeoMarketing) oraz ich sieciowe 
odpowiedniki (seria GeoNet). Priorytetem biznesowym Emapy są zaawansowane technologicznie 
rozwiązania dla wymagającego klienta biznesowego. Więcej informacji o firmie można uzyskać na 
stronie www.emapa.pl. 

http://www.emapa.pl/

