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Expedientíssimo: 
espinha dorsal da CCDR-N

• Estaleiro (Mar 2006)
• Expedientíssimo-BD (Dez 2006)
• Expedientíssimo 1.0 (2 Jan 2008)

– Gestão de entidades, gestão documental, workflow
• Evolução contínua

– SIG do Espaço Atlântico
– RJUE, Emissões Atmosféricas, IGT, ...
– Integração Mapoteca...
– Integração SIG.ON2
– ...



Expedientíssimo – 
funcionalidades transversais

• Gestão de Entidades
– Criação e alteração de indivíduos, organizações e departamentos
– Absorção (fusão) de entidades redundantes
– Geo-referenciação automática

• Documentos
– Email, fax, SMS, papel, vácuo, ...
– Gerador de rascunhadores
– Arquivo e encaminhamento semi-automático
– Etc.

• Processos workflow
– Undo, rastreabilidade total, processos adhoc, ...

• Integração relacional total destes conceitos 
com vertentes aplicacionais específicas



Expedientíssimo – tecnologia
• Desenvolvimento incremental, evolução contínua
• Tecnologia base Microsoft

– IIS e SQL Server nos servidores (só ;-))
– Office (ou OpenOffice)

• Arquitectura aberta e interoperável
• Foco intenso na camada SQL
• Tecnologia portuguesa de desenvolvimento rápido

– Web Application Maker, incluindo 
GoogleMaps/GoogleEarth

– RegionDoc: gestão documental e workflow flexível
– Framework GIS “a sério” para ArcSDE/etc.(mais à 

frente...)



Mapoteca
Duplo papel

• Portal SIG genérico de consulta 
ao repositório interno de 
Informação Geográfica da 
CCDR-N

Disponibilizando acesso à totalidade do repositório 
interno de IG (cerca de ~4000 temas, 1 TB de 
vectores+raster)

• Interface SIG do 
Expedientíssimo

Providenciando, entre outras, a capacidade de criar  
geometrias em ambiente web, para georeferenciar a 
informação gerida no Expedientíssimo (substituindo os 
temas de referência Google por temas do repositório 
interno de IG)



Mapoteca
Integração com Expedientíssimo – princípios e conceitos

Georeferência genérica

Tipo de dados SQL “user-defined” que permite a identificação unívoca de 
uma georeferência seja ela do tipo

• ponto
• linha
• polígono
• ficheiros georeferenciados, de imagens ou vectores  (shapefile)



Mapoteca
Integração com Expedientíssimo – princípios e conceitos

Mapas web dinâmicos

Funcionalidade de 
pesquisa* de temas 
que permite a 
adição de novos 
temas à TOC, 
como numa 
aplicação SIG 
desktop

* - por palavra chave ou 
por área geográfica



Mapoteca
Integração com 
Expedientíssimo – 
princípios e conceitos

Edição gráfica em 
ambiente web

Edição suportada sobre  
OpenLayers



Mapoteca
Integração com 
Expedientíssimo – 
princípios e conceitos

Personalização e 
persistência de 
simbologia



Mapoteca
Implementada sobre framework websig que oferece:

Escalabilidade: 

Capacidade de customização de interface, activação de novas 
funcionalidades ou de alteração das funcionalidades existentes 
essencialmente dependente de configurações e não do 
desenvolvimento de código específico

Nos casos em que o desenvolvimento de código específico é incontornável, 
é providenciada uma API de extensibilidade



Mapoteca
Implementada sobre framework websig que oferece:

Transversibilidade tecnologia SIG

Capacidade de oferecer um mix de tecnologias (incluindo 
componentes Open source e “de marca”) que permitiu tirar partido 
da plataforma pré-existente na CCDR-N, garantindo todas as 
funcionalidades propostas*

*  Mapas dinâmicos não eram implementáveis usando apenas os produtos 
disponíveis na plataforma já existente



Mapoteca
Implementada sobre framework websig que oferece:

Autenticação e rastreabilidade

Ao permitir disseminar funcionalidades de edição gráfica na CCDR- 
N importa garantir:
•A autenticação dos utilizadores, usando o mesmo sistema de  
autenticação do Expedientíssimo (e do próprio sistema operativo)
•A rastreabilidade: para cada edição é identificado o utilizador 
responsável e o momento da edição



Alguma tecnologia …

ArcSDE 9.x

Expedien
tissim

o

SQLServer200 
5                                                   

Geodatabases

Mapoteca

ArcView 9.x                                                

ArcEditor 9.x                                      

Customização UMN Mapserver



Futuro imediato

• Integração de dados geográficos externos 
muito relevantes (ex: actualizações PMOTS)

• Incorporar feedbacks dos utilizadores
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