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Exempel på elektronisk informationsystem- “appar”

Beslutstödsprodukter för att hantera information I en krissituation…

Lägesbild

Operations Dashboard

Briefing & Kommunikation till allmänheten

Storymaps

Fält insamling

Collector



Vi lever i en osäker värld - ökad globalisering och snabb informationsspridning

”vår värld är en reflektion av vårt agerande”

Klimatförändringar

Befolkningsökning

Politiska och sociala konflikter

Biologisk mångfald

Energiförbrukning

Tillgång till rent vatten

Naturresurser

Ekonomisk osäkerhet

Urbanisering och användning av mark

Hälsa & spridning av sjukdomar

Säkerhet & terroristattacker

Teknisk utveckling

Fattigdom & olikheter

Globalisering

Hur kan vi bli smartare och få bättre förståelse för att hantera de komplexa problem som uppstår?

http://video.esri.com/watch/4959/fedgis-2016-opening-video


En osäker värld skapar nya utmaningar för samhällssäkerheten…

…lagar & regelverk, samarbeten mellan olika myndigheter, tillgång till resurser och kunskap påverkar oss alla…

Flyktingkontroller Cyberattacker

TerrorismGränsövervakning

Organiserad brottslighetEnergisäkerhet

Naturkatastrofer

Politiska kriser

Spridning av sjukdomar…

Vi behöver få bättre förståelse för vad som händer och ett

integrerat arbetssätt för att kunna hantera alla utmaningar…

Krisberedskap



Geografi
Är den “integrerande

vetenskapen” för bättre

förståelse

Ger innehåll och sammanhang

för att förstå allt runtomkring oss

. . . Hjälper oss adressera

våra globala utmaningar

Genom att tillämpa geografin kan vi få bättre förståelse



Det är generellt accepterat att Tid & Plats erbjuder ett integrerat ramverk för alla sensorer, aktiviteter och data…

Information omvandlas till kunskap och bättre förståelse

Händelser och data sätts i ett sammanhang och skapar innehåll

Underrättelse
data

Lantmäteri
data

Kritisk
infrastrukturdata

Krisberedskaps
data

Civil 
säkerhets

data

Försvars
data

Tid & Plats

Hälsodata

Se mönster Se relationer

Skapar insikt Se förhållanden

Effektivare kommunikation & bättre förståelse



Tillgång till information och delning av “makt”

Integrerat arbetssätt skapar engagemang

Ledning

Planering

Produktion & Insats
personal

Nya arbetsmönster med ny IT-infrastruktur och hantering av information 

Delad information 

skapar snabb åtkomst

och snabb insikt och

leder till snabbare

beslut…

“Stuprör” data

Portal



. . . Skapar ett nätverk av kunskap och delad insikt

Individer Organisationer

“Webb GIS” – ett integrerat arbetssätt för bättre samarbete
Integrerar individer, organisationer och grupper

Nätverk av

organisationer




