
CFR administreazæ infrastructura, întreflinerea øi
operafliunile pentru toatæ refleaua de cale feratæ din
România. Atât transportul de cælætori, cât øi comerflul în
Europa de Est se bazeazæ pe operafliuni eficiente øi sigure
ale CFR, drept pentru care, în ultimii 15 ani, compania a
avut o tendinflæ constantæ cætre automatizarea unora din
funcfliile operaflionale øi manageriale ale companiei.
Aceste proiecte, deøi implementate cu succes, au dus la
apariflia unor sisteme informaflionale izolate, insulare,
neintegrate. Managerii CFR au simflit la un moment dat
nevoia unui sistem geografic informaflional øi a unei struc-
turi de tip bazæ de date centralizatæ care sæ suporte apli-
caflii diferite legate de principalele sale divizii. Aøa a fost
demarat unul dintre cele mai ambiflioase proiecte de
informatizare din Europa de Est, proiectul IRIS.

„De-a lungul timpului, România a avut multe tentative de
implementare de tehnologii performante în dorinfla de a face
sistemul mai eficient øi de a îmbunætæfli nivelul de încredere
øi de confort al serviciilor oferite pasagerilor”, afirma Dorina
Mironescu, director al S.C. Informatica Feroviaræ S.A.

Concepând programul IRIS, CFR a realizat cæ
interoperabilitatea øi integrarea urmau sæ devinæ
cheia extragerii de beneficii majore dintr-un nou sis-
tem informatic. fielul CFR era de a integra datele
legate de activitatea din principalele sale divizii într-
o bazæ de date unicæ din care sæ îøi extragæ
informaflia o serie de aplicaflii øi sisteme automate.

IInntteeggrraarreeaa  uunnuuii  ssiisstteemm  ddee  ttiipp  EERRPP  ccuu  oo  ssoolluuflfliiee
ggeeoossppaaflfliiaallææ
Cu scopul declarat de a menfline costurile sub control, de
a optimiza managementul stocurilor øi de a îmbunætæfli

serviciile generale cætre clienfli, CFR a încredinflat proiec-
tul spre dezvoltarea øi implementarea unui consorfliu de
companii private de IT. Una dintre aplicafliile cele mai
importante ale sistemului este Aplicaflia de Management
al Infrastructurii (AMI). AMI a fost dezvoltatæ utilizând
tehnologia geospaflialæ furnizatæ de Intergraph.

Participanflii la proiect au conceput un plan de lucru
pentru a înzestra AMI cu capacitatea de a îndeplini
aceste obiective prin integrarea a douæ pachete sepa-
rate, respectiv soluflia GeoRail de la Intergraph øi MP5i
de la DataStream UK. MP5i este o soluflie de tip ERP
modificatæ special pentru implementarea în societæfli de
cale feratæ. Funcflia acestei soluflii este de îndeplinire a
tuturor cerinflelor nongeografice ale managementului
infrastructurii.

Soluflia GeoRail a fost consideratæ complementul
ideal pentru MP5i datoritæ structurii sale de instru-
ment de management al infrastructurii geospafliale
conceput special pentru industria feroviaræ.

Menflinerea corectæ a relafliilor dintre atribute øi seg-
mentele de linie reprezintæ o problemæ pentru multe
pachete GIS. Nu øi pentru acesta. Soluflia finalæ a
fost capabilæ de a separa øi administra
numeroasele relaflii dintre liniile de cale feratæ øi
segmentele de pistæ, menflinând în acelaøi timp
relafliile corecte între atribute.

„Cu MP5i administrând informaflia de text refe-
ritoare la infrastructuræ øi cu GeoRail responsabilæ
pe partea de informaflie geospaflialæ, IRIS a devenit
un instrument integrator foarte puternic”, afirma
doamna Mironescu. „Aceste douæ soluflii au fost
integrate pentru a comunica øi actualiza datele
între acestea øi baza de date centralizatæ.” Tofli uti-
lizatorii pot avea acces la AMI prin soluflia GeoRail

bazatæ pe tehnologia GeoMedia Professional legatæ
direct de baza de date centralizatæ din Bucureøti
printr-o reflea de telecomunicaflie de înaltæ vitezæ.

Dar aspectul poate cel mai important pentru IRIS
este faptul cæ tehnologia GeoMedia a permis solufliei
extragerea de informaflii din baza de date øi utilizarea
acestora într-o varietate de formate øi extensii de
fiøiere. Acest „amænunt” s-a dovedit a fi crucial în
condifliile în care baza de date IRIS conflinea aproape
în exclusivitate informaflii text referitoare la
operafliunile companiei. Orice utilizator poate crea
acum interogæri ale obiectelor de infrastructuræ 
dintr-o aplicaflie în alta øi poate extrage informaflia
utilæ într-o reprezentare graficæ. Este posibilæ, de
exemplu, crearea unei interogæri cu soluflia GeoRail
utilizând un atribut din MP5i. În plus, orice obiect
creat în soluflia GeoRail va fi anunflat în MP5i øi
invers. Astfel, ambele baze de date vor fi actualizate
simultan øi continuu, una din cealaltæ, iar baza de
date centralæ este flinutæ la zi de echipele de
întreflinere de pe tot teritoriul flærii, prin comunicarea în
reflea cu sediul central din Bucureøti.

Însæ implementarea unui sistem de o asemenea
anverguræ necesitæ eforturi pe mæsuræ în „hrænirea”
aplicafliei cu datele necesare pentru realizarea ana-
lizelor øi a rapoartelor. Cu toate acestea, chiar dacæ în
momentul actual acest proces nu este încæ pe deplin
finalizat, managerii proiectului se gândesc deja la
extinderea sistemului în toatæ flara øi la migrarea
solufliei geospafliale cætre o nouæ versiune de
GeoMedia. n
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Cæile Ferate Române transportæ zilnic 150.000 de pasageri pe cele 11.380 km de
traseu pe øine. Cu ajutorul solufliei Intergraph, compania a integrat într-o soluflie
unicæ managementul informafliilor legate de infrastructuræ, întreflinere øi operafliuni.
Sistemul, realizat cu ajutorul tehnologiei GeoMedia, integreazæ datele din princi-
palele domenii de activitate ale companiei într-o bazæ de date unicæ din care extrag
informaflii o varietate de sisteme automate øi aplicaflii. Accesul instantaneu al tutur-
or utilizatorilor la informaflia actualizatæ, precum øi posibilitatea de a integra date
cu formate diferite în aceeaøi hartæ geograficæ au dus la îmbunætæflirea semnifica-
tivæ a productivitæflii generale, eficienflei øi calitæflii serviciilor tuturor utilizatorilor.

OOBBIIEECCTTIIVVEELLEE  PPRROOIIEECCTTUULLUUII
p Integrarea datelor din activitatea principalelor divizii
într-o bazæ de date unicæ din care sæ fie extrasæ infor-
maflia sub formæ de hartæ.
p Furnizarea unui inventar geografic øi relaflional pen-
tru toate bunurile din infrastructuræ.
p Realizarea de hærfli geografice øi planuri de suprave-
ghere a reflelei de cale feratæ.
p Managementul activitæflii curente în toate diviziile.
p Monitorizarea costurilor.

„AMI a fost deja testatæ de mulfli utilizatori
din cadrul CFR, iar concluzia unanimæ este
cæ reprezintæ un instrument de lucru foarte

bun care le permite sæ îøi desfæøoare activitatea mult
mai eficient”, afirma domnul Gabriel Mitroi, director
exploatare al CFR S.A.
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