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INFORMACJA O INDYWIDUALIZACJI INSTALACJI iOMO 
 
Po wykonaniu instalacji aplikacji iOMO (krok 4. [Przygotuj aplikacj� iOMO do pracy] na zakładce 
„Zakładanie danych dla miasta”) u�ytkownik powinien skonfigurowa� nazw� miasta – folderu w którym 
b�d� przechowywane wszystkie dane systemu iOMO. 
W celu indywidualizacji i dostosowania do warunków lokalnych nale�y ponadto sprawdzi� i zmody-
fikowa� nast�puj�ce pliki: 
 
1. Folder \iOMODane\MIASTO\Ulic (MIASTO oznacza tu nazw� miasta wpisan� w pole Nazwa 

folderu miasta, np. Lublin): 
a) MIASTO – plik interCADa zawieraj�cy map� ulicow� danego miasta – po instalacji jest to mapa 

ulicowa m. Lublina, 
b) Skrzyzowania.lst – plik tekstowy zawieraj�cy spis skrzy�owa� z sygnalizacj� �wietln� (lub 

wszystkich) – nale�y wpisa� wg warunków lokalnych, 
c) Ulice.lst - plik tekstowy zawieraj�cy spis ulic w mie�cie - nale�y wpisa� wg warunków lokalnych 
 
 
2. Folder \iOMODane\MIASTO\Zlecenia\Wzorce 
a) Rodzaje prac.txt – plik tekstowy zawieraj�cy spis rodzajów prac – do wypełniania zlecenia na 

zmian� oznakowania - nale�y wpisa� wg warunków lokalnych lub pozostawi� istniej�ce, 
a) Zleceniobiorcy.txt - plik tekstowy zawieraj�cy spis zleceniobiorców (wykonawców prac na terenie 

miasta) - do szybkiego wypełniania zlecenia - nale�y wpisa� wg warunków lokalnych pami�taj�c o 
formacie pliku (wg istniej�cego), 

b) Zlecenie wyjazdu - Miasto.icw - plik programu interCAD PL zawieraj�cy formularz zlecenia na 
zmian� oznakowania - nale�y zmodyfikowa� wg warunków lokalnych, 

 
3. Folder \iOMO\Zasoby\Listy 
a) TypyZnakow.lst– plik tekstowy zawieraj�cy spis rodzajów oznakowania pionowego – do opisy-

wania oznakowania pionowego - nale�y uzupełni� wg warunków lokalnych lub pozostawi� 
istniej�ce, 

b) Wnioskodawcy.lst - plik tekstowy zawieraj�cy spis wnioskodawców zmian lub ustawienia 
oznakowania pionowego – do opisywania oznakowania pionowego - nale�y uzupełni� wg wa-
runków lokalnych lub pozostawi� istniej�ce 

c) Wykonawcy.lst - plik tekstowy zawieraj�cy spis wykonawców oznakowania pionowego – do opisy-
wania oznakowania pionowego - nale�y uzupełni� wg warunków lokalnych lub pozostawi� 
istniej�ce i skorelowa� zawarto�� z plikiem Zleceniobiorcy.txt. 

d) SygnZrodSwiatla.lst – spis wszystkich �ródeł �wiatła wyst�puj�cych w sygnalizatorach – do 
opisywania sygnalizatorów – nale�y uzupełni� wg warunków lokalnych lub pozostawi� istniej�ce, 
ewentualnie koryguj�c kolejno�� w ten sposób, �eby najcz��ciej wyst�puj�ce umieszczone były 
na pocz�tku pliku. 

 
Jednocze�nie uprzejmie informujemy, �e iKOM Sp. z o.o. mo�e wykona� wszystkie w/w 
modyfikacje plików (zwłaszcza wykonanie mapy ulicowej) na podstawie materiałów 
dostarczonych przez Zleceniodawc� (zarówno w postaci „papierowej” jak i numerycznej). 
 

Zapraszamy do współpracy. 
 


