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Intergraph corporation, cunoscuta
companie de software geospatial din
Huntsville, Alabama a anunþat la
sfârºitul lui august cã va fi achiziþio-
natã pentru suma de 1,3 miliarde USD
de cãtre un grup de investitori condus
de Hellman & Friedman ºi Texas
Pacific Group. Anterior, Intergraph a
mai fost companie privatã între 1969
ºi 1981. Decizia de a se privatiza din
nou, deja aprobatã de comitetul direc-
tor, a fost ratificatã de cãtre acþionari
în cadrul unei întâlniri speciale care a
avut loc în 20 noiembrie. Reid French,
director de operaþiuni al companiei
oferã 3 motive pentru care a fost luatã
aceastã decizie.

În primul rând, afirmã el, miºcarea va
ajuta compania în ceea ce priveºte
invetiþiile pe termen lung. ”Companiile
private au abilitatea de a lua decizii de
business bazate în întregime pe pro-
specþiunile de creºtere ºi  valoare pe
termen lung ale fiecãrei iniþiative spe-
cifice, în timp ce companiile publice
sunt mult mai concentrate pe estimãri-
le financiare pe termen scurt. Spre
exemplu, nu poþi mãsura investiþia

semestrialã într-un produs ca
GeoMedia. Dezvoltarea unui produs
dureazã ani de zile ºi apoi alþi ani pânã
îl scoþi pe piaþã. Azi, o linie de pro-
ducþie poate fi foarte profitabilã pentru
tine, însã nu poþi sã îi mãsori profitabi-
litatea pe 6 sau 8 semestre, ci doar pe
câþiva ani. Astfel, e mai uºor sã faci o
astfel de investiþie ca ºi companie pri-
vatã decât ca una publicã. 

În al doilea rând, schimbarea va redu-
ce considerabil cantitatea de rapoarte
necesare. ”Companiile private îºi pot
concentra toate energiile ºi resursele
pe business-ul principal, cum ar fi dez-
voltarea ºi furnizarea de software care
sã îndeplineascã cerinþele clienþilor,
fãrã sã mai þinã cont de preþul plãtit
pentru statutul de companie publicã.
Ca sã satisfaci cerinþele a sute sau mii
de acþionari trebuie sã chletuieºti o
mulþime de timp, energie ºi, sincer,
chiar bani. Aceste costuri s-au ridicat
acum câþiva ani datoritã
pactului Sarbanes-Oxley.
Rezultatul este cã multe
companii au realizat cã
beneficiile statutului de

companie publicã nu mai sunt ce au
fost odinioarã.”

Un al treilea motiv este accesul pe
care îl va avea Intergraph la o expe-
rienþã valoroasã. ”Vom beneficia de
prezenþa în grup a acestor 3 firme pri-
vate globale care ne vor sprijini ºi care
au o experienþã bogatã în domeniu ºi o
reþea extensivã de resurse de care
putem profita. Celmai bun lucru
despre portofoliul de companii deþinut
de TPG ºi H&F este ca putem învãþa de
la aceste companii, aºa cum ºi ele pot
învãþa de la noi.”

La întrebarea despre impactul previ-
zionat asupra clienþilor, domnul
French afirmã cã acesta va fi minim
pe termen scurt. ”Echipa manage-
rialã cu care ei sunt obiºnuiþi va
rãmâne; strategia principalã pe care
ei au mizat rãmâne; hãrþile noastre
vor rãmâne ºi ele.” 

Intergraph se privatizeazã din nou

Intergraph Corporation a anunþat cã
ediþia 2007 a conferinþei Intergraph
va avea loc între 11 ºi 14 mai in
Nashville, Tennessee, la Gaylord
Opryland Resort & Convention
Center. 

În al doilea an, aceastã conferinþã
internationalã se va focusa pe tema
“Realizeazã-þi viziunea”, arãtând cum
clienþii utilizeazã software de manage-
ment al informaþiei spaþiale pentru a
face faþã provocarilor.

“Participanþii au reacþionat pozitiv la
Intergraph 2006, prima manifestare
de acest fel“, a declarat R. Halsey
Wise, Intergraph President ºi CEO.
“Intergraph 2007 va arata strategia ºi
viziunea organizaþionalã, va sublinia
angajamentul nostru de a oferi o gamã
completã de tehnologii spaþiale ºi de
proiectare avansate ºi de a veni în
întâmpinarea tendinþelor economice,
sociale ºi politice care duc la o cerere
crescândã pt date spaþiale real-time
corecte.”

Managementul, uti-
lizatorii ºi comunitatea de parteneri
Intergraph va participa la programe
specifice industriei explorand cele
mai bune practici dezvoltate pentru
maximizarea beneficiilor soluþiilor
software Intergraph. Participanþii vor
participa la training-uri, vor discuta ºi
evalua aplicaþiile software-ului
Intergraph pentru tehnologie spaþialã
ºi proiectare, din perspectiva utiliza-
torilor, partenerilor ºi a companiei
Intergraph. 

Intergraph Corporation
anunþã conferinþa
Intergraph 2007
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Intergraph Corporation a anunþat cã Aero-
Metric, una dintre cele mai importante
firme de servicii fotogrametrice ºi geo-
spaþiale din America de Nord, a achizito-
nat a doua Z/I Imaging DMC (Digital
Mapping Camera). Aero-Metric a avut
rezultate foarte bune dupa achiziþionarea
primei DMC în 2003.

Aero-Metric va utiliza a doua camerã pen-
tru a extinde proiectele existente de pro-
ducþie fotogrametricã digitalã ºi a oferi
cicluri de producþie mai scurte ºi imagini
de calitate mai mare, pentru ca organi-
zaþia se orienteazã catre o linie de pro-

ducþie soft-copy integralã. Ca rezultat,
clientii Aero-Metric vor primi mai rapid
date de calitate. Prin achizitionarea
celei de-a doua camere, compa-
nia raspunde cerintei crescan-
de pentru senzori digitali de
inalta calitate pentru fluxuri de
productie end-to-end full digi-
tal.

“Prima DMC de la Inter-
graph ne-a permis captura-
rea de imagini digitale simul-
tan în toate bandele”, a declarat Pa-
trick Olson, Senior Vice-President al

Aero-Metric. “Cu a doua DMC, putem mãri
capacitatea de a oferi calitate a imaginii,

oferind clienþilor nostri industriali ºi fede-
rali, agenþiilor guvernamentale
statale ºi locale imagini de pre-
cizie ºi rezolutie unicã”.

“Succesul Aero-Metric aratã
capacitatea DMC de la
Intergraph de a oferi calita-
te, claritate ºi rezolutie a
imaginii”, a declarat Ben

Eazzetta, preºedinte Inter-
graph Security, Government &

Infrastructure. 
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