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Planet, imar planı ve çevre düzeni planı detaylarını Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile tam uyumlu olarak
üretebilmenizi sağlayan Netcad ürünüdür. Tanımlı semboloji kütüphanesi, hazır sayısallaştırma kalemleri, eski-yeni
mevzuatlar arası vektör plan dönüşüm imkanı ve kentsel alan kullanım detaylarının raporlanabilmesi gibi yetenekler ile
Planet, Şehir ve Bölge Planlama uzmanlarının kullanımına dönük tasarlanmıştır.
Ek olarak çalışılan plan verilerinin PlanGML formatına dönüşümü desteklenir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğraﬁ Bilgi
Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından 19.01.2021 tarihinde yayımlanan duyuru kapsamında ulusal ölçekte imar planları
ve çevre düzeni planlarının PlanGML formatında E-Plan Otomasyon Sistemi’ne yüklenilmesi 20.02.2021 tarihi itibariyle
zorunlu tutulmaktadır. Plan İşlem Numarası (PİN) alınabilmesi için zorunlu tutulan PlanGML veri formatına ek olarak
GeoTIFF, KML, plan ek dosyaları da sistem tarafından talep edilmektedir.
Planet ile, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği Detay Kataloğu ile uyumlu veri sayısallaştırması yapabilir, ürettiğiniz
verileri kontrol ederek PlanGML formatına kolaylıkla dönüştürebilirsiniz.
Netcad GIS 8.5.0 yetenekleri ile GeoTIFF, KML verilerini kolaylıklar üretilebilirsiniz. Netcad GIS 8.5.0 uyumlu olarak çalışan
Planet sürümü ile NCZ – PlanGML dönüşümünü kontrollü şekilde yapabilirsiniz.

Ön Koşullar
Planet, Netcad GIS’e bağımlı üründür. Bu dokümanda belirtilen özellikler Netcad GIS 8.5.0 ile uyumlu olarak çalışan Planet
8.2.0 sürümüne aittir.

ANA ÖZELLİKLER
NCZ - PlanGML Dönüşüm İyileştirmeleri
CAD objelerden PlanGML dönüşümü sağlanırken obje ayıklama
performansı iyileştirildi,
Katman eşleştirme arayüzü ile NCZ Plan katmanları ve GML
karşılıkları seçilebilir yapıya kavuşturuldu,
Katman eşleştirme arayüzünde kullanıcı tanımlı açıklama
girilebilmesi sağlandı,
ADAKENARI katmanı için objeden tanımlı hat tipleri üzerinden
cephe hatları otomatik olarak tespit edilebilir hale getirildi,
Akıllı sembol olan Yol Genişlik Sembollerinden otomatik olarak yol
orta hat üretilmesi sağlandı,
PlanGML tarafından beklenen geometri ve NCZ'de tespit edilen
geometriler son kullanıcıya sunulabilir hale getirildi,
PlanGML formatında veri üretilirken öznitelik bilgisinin
girilebileceği alanlar geliştirildi
(Ör: Enerji nakil kW bilgisi, İşlem sonunda GML'e
aktarılan/aktarılamayan katmanlar, obje sayıları, geometri tipleri
raporlanabilir hale getirildi)

2014 & Mülga Veri Şemaları Desteği
Mülga Uygulama İmar Planı / Mülga Nazım İmar Planı / Mülga Çevre Düzeni Planı PlanGML veri şemaları desteklenir
yapıya kavuşturuldu,
2014 yılı öncesinde kesinleşen planlara ait Mülga şemalar için PlanGML formatında veri üretim imkanı sağlandı,
2014 yılı sonrasında kesinleşen plan verileri için güncellenen PlanGML standartları doğrultusunda uygulama altyapısı
yenilendi.
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Plan Çizim Performansı
Netcad GIS 8.5.0 yetenekleri ile plan çizimi hızlandırıldı,
Yol Çiz Aksis Performans düzeltilmesi(Her Çizimde Çizim Regen Edilmesinin Önlenmesi)
Yol Çiz Paralel Komutunda iyileştirmeler yapıldı,
Akıllı sembollerin ön belleğe alınarak daha performanslı çizilebilmesi sağlandı,
Plan dönüştür işlemlerinde iyileştirmeler sağlandı,

TEMEL AVANTAJLAR
PlanGML
CAD - PlanGML dönüşümünde performans artışı,
Katman eşleştirme arayüzü,
Kullanıcı tanımlı açıklama alanı,
ADAKENARI cephe hat tipinin otomatik algılanması,
Yol genişlik sembollerinden otomatik yol orta hat üretimi,
Yapı adaları özelinde öznitelik eklenebilmesi,
(Ör: Enerji nakil kW bilgisi, okul/hastane kamu-özel gibi
mülkiyet ip bilgileri vb.)
İşlem sonucunda PlanGML'e aktarılan/aktarılamayan
katmanlar, obje sayıları ve geometri tiplerinin raporlanması,

2014 & Mülga PlanGML Şema Desteği
Mülga plan şemaları desteği,
Mart ayında güncellenen PlanGML veri şemaları ile tam uyum,

Plan Çizim Performansı
Çizim hızı iyileştirmeleri,
Yol çiz aksis/paralel komutlarında iyileştirmeler,
Akıllı sembollerin ön kayıt ile hızlı çizimi,
Plan dönüştür iyileştirmeleri

E-Plan Otomasyon Sistemi Diğer Verileri
GeoTIFF : Netcad GIS 8.5.0 Kaydet/GeoTIFF Kaydet komutları ile
ekranda gösterilen NCZ verisi doğrudan GeoTIFF olarak kaydedilebilir
KML/KMZ: Netcad GIS yetenekleri ile seçilen katman ya da obje
dönüştürülebilir
Pdf/Word: Seçim ekranından lejant/plan notu gibi ek dosyalar
üretilebilir.
Netcad GIS - PLANET

Ankara Merkez
Bilkent Cyber Plaza, B Blok No:409 Cyberpark, 06800 Ankara/TÜRKİYE
T: 0312 265 0510
İstanbul Bölge Oﬁsi
Nidakule Göztepe, Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1 Kat:1 34732, İstanbul/TÜRKİYE
T: 0216 417 6210
global@netcad.com
www.netcad.com

