
Pentru instituþiile a cãror activitate de-
pinde vital de accesarea instantanee a infor-
maþiilor geografice, soluþiile Intergraph
Computer Services oferã baza infor-
maþionalã care permite tuturor nivelurilor
de management din instituþie sã ia decizii
operaþionale mai rapide ºi mai bune prin
unificarea în aceeaºi bazã de date a infor-
maþiilor alfanumerice cu cele geografice.
Soluþiile noastre evidenþiazã amplasarea
exactã a resurselor, precum ºi a legãturilor
dintre acestea, rezultatul final fiind inte-
grarea informaþiilor din întreaga instituþie
într-un sistem complet, indispensabil atât
pentru manager, cât ºi pentru utilizatorul
simplu.

Sistem Informatic Inte-
grat pentru planificarea
urbanã, metropolitanã sau
regionalã. Este proiectat sã
reprezinte un sprijin pentru fac-
torii de decizie strategicã ºi
operaþionalã din administraþia
publicã localã, regionalã sau
centralã în activitãþile de moni-
torizare ºi planificare a dez-
voltãrii condiþiilor de viaþã.
Sistemul se bazeazã pe soluþia
de gestiune a cadastrului imo-
biliar-edilitar, îmbogãþitã cu

informaþii legate de regulamentul de
urbanism, echipare tehnico-edilitarã,
socio-demografie, opþiuni ºi necesitãþi ale
populaþiei, fondul locativ, potenþial eco-
nomic, taxe ºi impozite, circulaþie ºi trans-
port în comun, cadru natural, mediu,
obiective de investiþii, turism, condiþiile
mediului natural, precum ºi cele socio-
economice. Sistemul dispune de instru-
mente specializate pentru determinarea
disfuncþionalitãþilor ºi reprezintã un
instrument real pentru crearea bazei
informaþionale pentru planificarea ºi
gestiunea teritorialã.

Sistem informatic pentru zonarea
fiscalã. A fost creat pentru a permite
modelarea politicilor fiscale ºi evaluarea
efectelor acestora înainte de a fi puse în
aplicare. Odatã decisã politica doritã,
soluþia permite definirea în mod obiectiv
a zonelor fiscale prin utilizarea algorit-
milor multicriteriali ºi a ponderilor vari-
abile. Sistemul analizeazã ºi evalueazã
toate proprietãþile supuse impozitãrii pe
baza unor criterii precise ºi le încadreazã
într-o grilã de impozitare ce respectã fãrã
erori ºi aproximãri subiective factorii care
le influenþeazã valoarea. Prin randamentul
mult superior ºi uºurinþa cu care poate fi
adaptatã la schimbãrile de politicã fiscalã,
dar ºi prin simulãrile automate pe care le
permite, soluþia oferã posibilitatea aplicã-
rii unor strategii flexibile, coerente ºi

echitabile, mai bine adaptate economiei
teritoriale ºi cerinþelor de dezvoltare zona-
lã. Sistemul a fost creat atât pentru a fun-
damenta decizia de zonare pe baza unor
criterii obiective, cât ºi pentru a putea
modela impactul strategiei propuse asupra
bugetului local, astfel încât factorii
decizionali sã poatã alege soluþia de com-
promis între politicile fiscale dorite ºi
necesarul de venituri al administraþiei
locale.

Sistem Informatic Integrat pentru
gestiunea reþelelor de apã, canalizare
ºi termoficare. Este proiectat pentru efi-
cientizarea activitãþii de întreþinere ºi dez-
voltare a reþelelor de apã, canalizare, ter-
moficare, subordonate administraþiei
publice. 

Sistem informatic pentru evalu-
area integratã a poluãrii probabile.
Proiectul are ca obiectiv principal imple-
mentarea unui sistem pilot numeric
demonstrativ pentru evaluarea integratã a
poluãrii probabile asupra mediului urban
cauzatã de implementarea propunerilor
de dezvoltare urbanisticã, prin dez-
voltarea unui sistem OpenGIS care sã
permitã operarea de la distanþã a sistemu-
lui în beneficiul autoritãþilor locale.
Atingerea acestui scop se va face prin
integrarea factorilor cheie: poluarea
atmosfericã, poluarea apei de suprafaþã ºi
poluarea apei subterane. Sistemul facili-
teazã planificarea urbanã la nivelul
autoritãþii locale prin modelarea calitãþii
factorilor de mediu aerian ºi hidric. Aceste
soluþii, precum ºi multe altele pot fi uti-
lizate ca sisteme independente sau pot fi
înglobate într-un sistem unic, integrat la
nivelul întregii instituþii, indiferent de
ordinea sau momentul de timp în care au
fost implementate.
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Soluþii inteligente
pentru decizii înþelepte

Clienþi Intergraph 
Administraþia Naþionalã de
Meteorologie (INMH) 
Agenþia Naþionalã pentru Resurse
Minerale 
Apa-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 Nuclearelectrica 
Transelectrica 
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