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ADMINISTRAÞIE PUBLICÃ

soluþii inteligente 
pentru decizii înþelepte

Înfiinþatã în 1995 ca partener de dis-
tribuþie în România a Intergraph Corp.
(Alabama, USA), Intergraph Computer

Services s-a dezvoltat rapid ºi a acumulat
competenþe care în prezent permit com-
paniei sã ocupe o poziþie de lider între
furnizorii de soluþii geospaþiale pentru
administraþiile publice ºi organizaþiile
mari. Soluþiile noastre la cheie eviden-
þiazã amplasarea exactã a resurselor ºi a
beneficiarilor, precum ºi a legãturilor
dintre acestea, rezultatul final fiind inte-
grarea informaþiilor din întreaga instituþie
într-un sistem complet, adaptat fiecãrei
problematici în parte.

Pentru instituþiile a cãror activitate
depinde vital de accesarea instantanee a
informaþiilor geografice, soluþiile noastre
oferã baza informaþionalã pentru toate
nivelurile decizionale prin unificarea în
aceeaºi bazã de date a informaþiilor
alfanumerice cu cele geografice. Toate
sistemele sunt dezvoltate pe platforma
GeoMedia, un patent al Intergraph
Mapping and Geospatial Solution.
Aceastã tehnologie gestioneazã colectarea
datelor, analiza informaþiilor ºi organi-
zarea rapidã a acestora în formate uºor
de înþeles ºi de transmis mai departe.

Soluþiile Intergaph Computer
Services au fost proiectate pentru a per-
mite tuturor nivelurilor de management
din instituþie sã ia decizii operaþionale
mai rapide ºi mai bune, prin:

Interoperabilitate – tehnologia
GeoMedia rezolvã problemele legate de
formatele disparate ale datelor. Fiºierele
cu informaþii pot fi accesate de diferitele
aplicaþii ale sistemului din aceeaºi bazã
de date, indiferent de formatul în care se
gãsesc. Astfel, fiecare departament al ins-
tituþiei îºi poate pãstra specificul activitãþii
ºi al fluxurilor proprii de lucru permiþând
în acelaºi timp accesul la datele sale ºi
celorlalte departamente din organizaþie.

Scalabilitate – Fiecare soluþie este
proiectatã astfel încât creºterea organi-
zaþiei, a numãrului de utilizatori sau a
cantitãþii de informaþie sã nu ducã la
schimbarea arhitecturii software, indife-

rent cât de mare este aceastã creºtere. De
exemplu, aceeaºi soluþie poate fi utilizatã
în cadrul instituþiei ºi, la un moment dat,
poate fi creatã o interfaþã web prin care
cetãþenii sã aibã acces la anumite date
sau sã efectueze interogãri, aceastã extensie
a soluþiei putând fi realizatã uºor, doar
prin configurarea funcþiilor de bazã.

Extindere pe Web – valoarea
informaþiei geospaþiale este maximizatã
prin publicarea pe Web, permiþând accesul
angajaþilor, al beneficiarilor ºi chiar al
publicului general sã aibã acces rapid ºi
simplu la datele din sistem. Interfeþe
simple permit utilizatorului navigarea
prin mari cantitãþi de informaþie pentru a
le analiza ºi procesa. Aplicaþiile de pu-
blicare pe Web sunt dinamice, deschise
ºi scalabile (nu necesitã programare);
datele din diferite surse sunt combinate
într-o singurã hartã, vizualizatã permanent
în forma actualizatã.

Analize dinamice – funcþiile de
interogare dinamicã ale GeoMedia
includ interogãri spaþiale ºi pe atribute,
suprapuneri spaþiale, tematici, agregãri,
combinaþii analitice, zone de buffer ºi
analize liniare. Toate acestea permit analize
predictive de tipul „dacã - atunci“ prin
simulãri ale unor situaþii ipotetice, facili-
tând identificarea din timp a soluþiilor
optime pentru situaþii dificile ºi de crizã.

Experienþã specificã încorporatã –
fiecare soluþie Intergraph Computer
Services a fost proiectatã de echipe
interdisciplinare care au ºtiut sã confi-
gureze funcþiile sistemului þinând cont
de specificul domeniului cãruia i se
adreseazã. Toate soluþiile dezvoltate în
România includ experienþa de lucru a
instituþiilor publice româneºti ºi cele
mai bune soluþii de lucru pentru proble-
mele curente ale acestora.
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Printre domeniile care beneficiazã
de suportul soluþiilor Intergraph 
Computer Services se numãrã:

bãnci de date urbane la nivel
de municipiu pentru gestionarea
integratã a activitãþilor ce implicã
informaþie geospaþialã
gestiunea resurselor minerale la
nivel naþional
gestiunea infrastructurii ºi a
activitãþilor legate de reþeaua
naþionalã de electricitate 
gestiunea infrastructurii ºi a acti-
vitãþilor legate de infrastructura
naþionalã de cãi ferate 
gestiunea infrastructurii ºi a acti-
vitãþilor legate de telecomunicaþii
judeþene 
gestiunea infrastructurii ºi a acti-
vitãþilor legate de reþeaua judeþeanã
de drumuri 
gestiunea infrastructurii ºi a activi-
tãþilor legate de distribuþia apei
zonare fiscalã ºi dezvoltare urbanã
protecþie civilã

Clienþi Intergraph Computer Services

Administraþia Naþionalã de
Meteorologie (ANM)
Agenþia Naþionala pentru Resurse
Minerale
Apã-Canal Oradea
CNLO Târgu Jiu
Consilii Judeþene: Constanþa, Dolj,
Gorj, Ilfov, Hunedoara, Mureº, Sãlaj
Inspectoratul Judeþean de Protecþie
Civilã Gorj
Primãriile: Bucureºti, Cluj, Oradea,
Buzãu, Târgu Jiu, Zalãu, Bucureºti
sector 2, Bucureºti sector 3
Regia Autonomã Municipalã Buzãu
Romtelecom Gorj
Romtelecom Hunedoara
SNCFR
Societatea Naþionalã Nuclearelectricã
Transelectrica


