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Lumea Geospaţială

În fiecare an, Intergraph Computer Services organizează conferinţa 
naţională “Lumea Geospaţială”. Cu ediţia de debut în 2002, 
evenimentul este conceput să reunească periodic într-o atmosferă 
de stimulare intelectuală pe toţi cei implicaţi în managementul 
informaţiilor legate de locaţie din România. Desfăşurată pe parcursul 
a două zile, conferinţa îşi propune să creeze un cadru de dezbatere 
interactiv şi dinamic care să permită participanţilor să dea un nou 
înţeles conceptului de comunitate a utilizatorilor de tehnologie 
geospaţială.

Organizată de fiecare dată într-o locaţie atractivă, conferinţa 
reuneşte  pentru discuţii manageri, consilieri şi preşedinţi din 
administraţii locale şi centrale, dar şi din companii de transporturi, 
utilităţi şi comunicaţii. Furnizori sau clienţi, integratori sau 
subcontractori, parteneri şi colaboratori creează împreună cadrul de 
discuţii în care ideile sunt dezvoltate, validate sau pur şi simplu, 
împărtăşite. Timp de două zile, Intergraph Computer Services le 
oferă ocazia de a comunica liber cu omologi din acelaşi domeniu de 
activitate, de a primi informaţii şi de a împărtăşi succesele pe care le-
au avut sau obstacolele cu care s-au confruntat în încercarea de a 
aplica cea mai eficientă soluţie la o problemă concretă.

Mai mult, pentru fiecare ediţie, tema generală a evenimentului este 
aleasă astfel încât să genereze dezbateri pe subiecte actuale şi de 
interes pentru invitaţi, iar seminariile şi workshop-urile interactive 
facilitează schimburi de idei şi cunoaştere reciprocă între 
participanţi, adăugând de fiecare dată un pas înainte înspre 
realizarea a ceea ce este poate cel mai important obiectiv al 
conferinţei: construirea comunităţii române a utilizatorilor de soluţii 
geospaţiale.

R e c u n o a ş t e r e  n a ţ i o n a l ă  ş i  
internaţională

2007- “Registered Solution Provider Award”, premiu 
oferit de Intergraph 

2006 - Menţionarea proiectului ”Maparea criminalităţii” 
dezvoltat pentru Poliţia Română în raportul de ţară "Evoluţii 
înregistrate în pregătirea pentru aderarea la Uniunea Europeană în 
perioada 15.07.2006 – 31.08.2006”

2006 - “Registered Solution Provider Award”, premiu 
oferit de Intergraph

2005 - “Registered Solution Provider Award”, premiu 
oferit de Intergraph 

2004 - “Registered Solution Provider Award”, premiu 
oferit de Intergraph 

2004 - ”Best business development in the CEE region in 
2003”, premiu oferit de  Intergraph 

 2003  ”Worldwide Top Team GeoMedia Registered 
Solution Provider”, premiu oferit de Intergraph

 2003  ”Award for the technical excellence and 
outstanding growth in IMGS software sales in 2002”, premiu oferit 
de Intergraph

 2003  Premiul ”e-Administration”, oferit de ANIAP

 2002  ”Premiul pentru sprijinul constant acordat 
asociaţiei şi a implementărilor de soluţii GIS în administraţiile 
publice locale” oferit de ANIAP 

 1999  „Best GeoMedia partner in 1998”, premiu oferit 
de Intergraph



Înfiinþatã în 1995 ca partener de distribuþie în România a Intergraph 
Corp. (Alabama, USA), Intergraph Computer Services s-a dezvoltat  
rapid ºi a acumulat competenþe care în prezent permit companiei sã 
se poziþioneze printre cei mai buni furnizori de soluþii geospaþiale 
pentru administraþiile publice ºi organizaþiile mari din România. 
Soluţiile noastre la cheie evidenţiază amplasarea exactă a resurselor 
şi a beneficiarilor, rezultatul final fiind integrarea informaţiilor din 
întreaga instituţie într-un sistem unic, adaptat fiecărei problematici 
în parte.

companie care 
reprezintã mai mult de 30 de ani de inovaþii tehnologice ºi leadership 
în industrie precum ºi o infrastructurã globalã de servicii

În cei 10 ani de implementări, echipa Integraph Computer Services a 
răspuns provocărilor celor mai variate, înţelegând devreme că 
secretul reuşitei nu stă doar într-o tehnologie performantă dar, mai 
ales, în capacitatea echipei de a crea soluţii cu adevărat adaptate la 
specificul instituţiei fiecărui client în parte. Energetică sau 
transporturi, administrarea resurselor minerale sau cele ale unui oraş, 
echipa a început de fiecare dată cu înţelegerea alături de client a 
domeniului de activitate al instituţiei şi crearea unui limbaj comun 
care să permită identificarea celor mai bune căi de abordare a soluţiei 
geospaţiale.

Din aceastã filozofie de afaceri s-au dezvoltat cele trei avantaje 
competitive ale companiei pe piaþa geospaþialã româneascã:

§ Experienþã aprofundatã în dezvoltarea de soluþii geospaþiale 
integrate compatibile cu  sisteme complexe, la nivel naþional;
§ Abilitatea echipei de a comunica eficient cu clienþii, de a înþelege 

nevoile acestora  ºi de a-i ajuta în activitatea de analizã;
§ Dorinþa ºi capacitatea de a menþine relaþii pe termen lung, 

demonstrate deja de ani întregi de colaborare cu aceeaºi clienþi.

Pentru instituţiile a căror activitate depinde semnificativ de accesarea 
instantanee a informaţiilor geografice, soluţiile noastre oferă baza 
informaţională  pentru toate nivelurile decizionale prin unificarea în 
aceeaşi bază de date a informaţiilor alfanumerice cu cele geografice. 
Tehnologia permite ca toate aceste informaţii să poată fi accesate 
atât de către aplicaţii interne, cât şi externe, fără necesitatea unor 
funcţiuni sau nodule suplimentare. Toate sistemele sunt dezvoltate pe 
platforma GeoMedia, un patent al Intergraph, 

. Această 
tehnologie gestionează colectarea datelor, analiza informaţiilor şi 
organizarea rapidă a acestora în formate uşor de înţeles  şi de 
transmis mai departe.
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Primăria Municipiului Bucureşti 

“Banca de Date Urbane” dezvoltată de Intergraph 
Computer Services a fost numiă proiectul anului la 
conferinţa Geospatial World 2005 în secţiunea 
administraţie publică. Prin sfera de cuprindere a 
soluþiei, prin complexitatea problemelor rezolvate ºi 
prin gradul de integrare a informaþiei ºi 
funcþionalitãþii geospaþiale în cadrul sistemul 
informatic integrat al instituþiei, acest proiect nu are 
precedent  în România.

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 activitãþilor legate de infrastructura 
naþionalã de cãi ferate
• gestiunea infrastructurii ºi a activitãþilor legate de telecomunicaþii 
judeþene
• gestiunea infrastructurii ºi a activitãþilor legate de reþeaua 
judeþeanã de drumuri
• gestiunea infrastructurii ºi a activitãþilor legate de distribuþia apei
• zonare fiscalã ºi dezvoltare urbanã
• protecþie civilã

Printre clienþii 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, Braşov, 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

Transelectrica

Soluţia asigură un management tehnic eficient al 
întregii reţele electrice ºi al organizaþiei în ansamblu 
prin gestionarea informaþiei geospaţiale de-a lungul 
întregului ciclu de viaþã a acesteia, permiþând zecilor 
de utilizatori controlul real ºi rapid a 8800 km de linii 
electrice ºi 76 de staþii. Informaþiile geospaþiale despre 
activele companiei sunt integrate cu activitãţi de 
modelare energeticã a reþelei, cu gestiunea avariilor ºi 
a ordinelor de lucru ºi  toate acestea cu MIS.

• reducerea costurilor de mentenanţă a reţelei printr-un 
management eficient al informaţiei

• creşterea eficienţei forţei de lucru mobilă prin simplificarea ciclului 
de colectare a datelor de infrastructură din teritoriu şi transmiterea 
acestora către echipele din teren

Siguranţă şi eficienţă sporite în transporturi

  
Pentru companiile de transporturi, Intergraph Computer Services 
concepe soluţii complete care acoperă fiecare aspect legat de 
drumuri, căi ferate sau orice altă cale de transport din punctul de 
vedere al colectării, managementului, analizei şi a prezentării 
informaţiei. Sistemele noastre oferă instrumentele prin care procese 
liniare sunt transformate în fluxuri de lucru automatizate care 
netezesc semnificativ calea către decizii mai bune legate de 
ameliorarea performanţei. Soluţia geospaţială este garanţia că 
fondurile sunt cheltuite cu înţelepciune, în timp ce oamenii şi 
bunurile sunt transportate sigur şi eficient. Organizaţiile de 
transporturi utilizează soluţiile noastre şi pentru:

• administrarea tuturor informaţiilor de infrastructură, incluzând 
analize de ameliorare şi planificare cu soluţii de management şi 
vizualizare a activelor

• identificarea, analizarea şi reabilitarea locaţiilor cu evenimente de 
urgenţă cu soluţii de mamagement al siguranţei

• accesul şi distribuţia imagisticii reţelei către toţi utilizatorii, atât pe 
desktop, cât şi prin Web

• analiza şi raportarea impactului reţelei de transport asupra 
mediului şi modelarea măsurilor corective.

Servicii de utilităţi mai bune către populaţie 

Cu ajutorul Intergraph Computer Services, managementul proceselor şi 
sistemelor disparate ale unei companii de utilităţi poate fi transformat 
într-o soluţie comprehensivă cu procese de lucru reorganizate şi 
optimizate. Prin automatizarea tuturor fluxurilor de lucru, soluţiile noastre 
ajută companiile de utilităţi să îşi optimizeze serviciile de livrare, să ia 
decizii informate şi să micşoreze timpul de răspuns către consumator. Pe 
lângă beneficiile clasice ale unei soluţii geospaţiale, companiile de utilităţi 
folosesc sistemele noastre pentru:

• reducerea timpului şi a costurilor asociate cu funcţiile operaţionale 
de  distribuţie - prin ameliorarea activităţii de livrare, mărirea 
veniturile şi îmbunătăţirea serviciilor către clienţi

• reducerea timpilor şi a costurilor de  mentenanţă a reţelei

• oferirea de suport computerizat mobil pentru toate tipurile de 
muncă în teren, dar şi activităţilor de control la distanţă şi planificare, 
eliminând necesitatea sistemelor multiple de dispecerat.

Decizii fundamentate pentru administraţiile 
publice

  
Echipelor de manageri responsabile cu administrarea informaţiei 
geospaţiale naţionale li se cere din ce în ce mai mult, iar ştacheta se 
ridică de la an la an. Ceea ce alte ţări au realizat în câteva decenii, 
România trebuie să construiască de la zero cât mai repede dat fiind 
nivelul actual al reformei de informatizare a instituţiilor româneşti 
în general şi al administraţiei publice în particular.

Cu resurse limitate, dar cu mii de necesităţi, administraţiile publice 
şi companiile de utilităţi din România trebuie să organizeze pe baze 
noi, moderne şi concurenţiale procesele  de colectare, analiză şi 
distribuţie  de date şi să fundamenteze solid procesele decizionale.

Soluţiile noastre oferă informare, analiză de situaţii şi utilizarea 
unor date actualizate, toate cu scopul de a lua decizii fundamentate 
pe situaţii reale. De aceea, multe administraţii publice din România 
utilizează soluţiile noastre pentru:

• Managementul drumurilor, al parcurilor, al spaţiilor de recreere, al 
sistemelor de transport sau al reţelelor de evacuare a resturilor 
menajere etc - practic al oricărui tip de bun sau element de 
infrastructură administrat de instituţie

• Catalogarea, stocarea şi publicarea diverselor date ale instituţiei 
în timp real în forme disponibile tuturor utilizatorilor şi integrarea 
acestora într-un tablou unitar, integrat prin internet şi intranet

• Administrarea eficientă şi corectă a bazelor de date cu câmpuri cu 
utilizare multiplă, atât pentru managementul terenurilor, a taxelor 
fiscale, dar şi a planificării operaţiunilor legate de utilităţi 

• Extinderea în teritoriu a sferei de utilizare a informaţiei 
geospaţiale prin oferirea de instrumente capabile să administreze 
forţa de muncă mobilă

• Elaborarea de hărţi şi rapoarte corecte, de înaltă calitate, cu 
eficienţă digitală

Comunicaţii fixe  şi mobile mai performante

Soluţiile noastre pentru industria de comunicaţii au îmbunătăţit 
semnificativ serviciile acestora către clienţi şi nivelul de 
performanţă al companiei prin:

• crearea unui cadru de tehnologie deschis care permite  datelor 
legate de ingineria reţelei să coexiste în cadrul infrastructurii de 
informaţii a companiei

• crearea unei baze de date la care au acces toţi utilizatorii printr-o 
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