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CCiinnee  eessttee  IInntteerrggrraapphh  CCoommppuutteerr  SSeerrvviicceess??

Aici aº putea avea un rãspuns scurt ºi unul
lung. Cel scurt poate suna aºa: Intergraph
Computer Services (ICS) este partenerul în
România al Intergraph Corp. Cred însã cã citi-
torii ar prefera totuºi varianta mai detaliatã.
Nu pot sã nu încep prin a menþiona cã rapor-
tul nostru cu corporaþia Intergraph este unul
special. Deºi promovãm tehnologia corpo-
raþiei ºi suntem sprijiniþi permanent de acea-
sta atât în eforturile de promovare, cât ºi prin
suport tehnic, am avut ºi avem libertate
deplinã în conturarea unei politici locale, fapt
care ne-a permis elaborarea unei viziuni pro-
prii asupra pieþei locale, precum ºi a unei
strategii de materializare a acestei viziuni.

Piaþa de acum 10 ani a tehnologiilor GIS
era una dominatã de achiziþii de „cutii
software” de cãtre instituþii în marea lor ma-
joritate deþinute de stat. La acel moment,
piaþa româneascã nu era suficient de
maturã pentru produsele Intergraph în
forma lor de vânzare stabilitã de corporaþie.
Principala nepotrivire consta în faptul cã
produsele Intergraph vizau implementãri la
nivelul întregii instituþii, cu roluri bine deter-
minate pentru fiecare fazã a activitãþii de
bazã a instituþiei, cu posturi de lucruri spe-
cializate distribuite în contextul instituþional.
Prin contrast, piaþa româneascã cerea la
acel moment „cutia magicã de software”
care sã rezolve problemele instituþionale.
Ori nici o aplicaþie care se comercializeazã
în toatã lumea nu poate þine cont de legi-
slaþia în baza cãreia o instituþie îºi
desfãºoarã activitatea într-o anumitã þarã,
cu atât mai puþin de organigrama proprie
instituþiei.

În acest context, poziþionarea firmei noastre
s-a conturat aproape de la sine ºi am luat
decizia de a pune accentul pe soluþii dezvol-
tate local, ca o alternativã la promovarea de
produse. Astfel, din anul 2000, ICS nu a

mai susþinut prezentãri de produs, ci de
soluþii personalizate. În paralel, a început o
campanie susþinutã de educare a pieþei
locale. Nu este vorba de educarea perso-
nalã prin cursuri de instruire în utilizarea
„cutiilor de software”, ci de educarea facto-
rilor de decizie la nivel instituþional în pri-
vinþa optimizãrii fluxurilor de lucru prin siste-
me informatice geospaþiale. 

Nu mã pot abþine sã nu menþionez ºi un
lucru cu care echipa mea (ºi eu, desigur)
ne mândrim: în fiecare din ultimii 4 ani,
Intergraph Corp ne-a inclus în elita (pre-
miatã!) a partenerilor la nivel mondial, o
performanþã care va fi greu de susþinut
pe viitor. Însã cel mai mare motiv de sa-
tisfacþie îl avem când soluþiile implemen-
tate de noi sunt recunoscute internaþio-

P
entru mulþi dintre utilizatorii de date geo-
spaþiale ºi de tehnologii GIS domeniul este
identificat cu Integraph, iar în România cu

Intergraph Computer Services. Nu cã ar fi singurul
vendor, dar în România Intergraph Computer
Services s-a implicat mai activ în piaþã, atât în pro-

movarea conceptelor ºi soluþiilor asociate GIS, cât
ºi în realizarea unor proiecte complexe, cum este
cel de la Primãria Oradea. Dar cele mai multe
despre companie, echipã, strategie de afaceri ºi
planuri de viitor ar avea de spus Marcel Foca,
Director General, Intergraph Computer Services.

Marcel Foca, 
Director General,
Intergraph 
Computer Services
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nal. Mã refer aici la premierea în anul
2005 la secþiunea „Government Solu-
tions” a soluþiei geospaþiale implementa-
te împreunã cu Primãria Municipiului Bu-
cureºti. Faptul cã o soluþie româneascã a
urcat pe podium la un eveniment la care
au participat peste 2100 de utilizatori de
soluþii geospaþiale din peste 60 de þãri
aratã, dupã pãrerea mea, nivelul ridicat
al exigenþelor pieþei locale.

Tot atunci am ales ºi o categorie de clienþi
cãtre care sã ne îndreptãm cu mesajul
nostru ºi ne-am concentrat pe segmente-
le de piaþã cu instituþii care au de gestio-
nat un teritoriu sau o infrastructurã vastã,
mai precis acei utilizatori a cãror activitate
principalã presupune gestionarea unui
volum uriaº de informaþii geospaþiale.
Activitatea de educare a fost ºi este încã
una dificilã, deoarece sistemele informati-
ce geospaþiale sunt în continuare un seg-
ment foarte specializat al soluþiilor infor-
matice. Dar pentru cã vorbim de un seg-
ment critic în gestiunea
oricãrei activitãþi de gestiune
a teritoriului sau a infrastruc-
turii, credem cã meritã.

TToott  mmaaii  ddeess  îînn  lluummeeaa  IInntteerr--
ggrraapphh  uuttiilliizzaattoorriiii  vvoorrbbeesscc
ddeesspprree  IInnffrraassttrruuccttuurraa  NNaa--
þþiioonnaallãã  ddee  DDaattee  SSppaaþþiiaallee..  EE
uunn  ttrreenndd  ssaauu  oo  nneecceessiittaattee??

Da, este foarte adevãrat! ªi mai adevãrat
este cã utilizatorii de soluþii Intergraph nu
vorbesc despre Infrastructura Naþionalã
de Date Spaþiale ca despre un concept la
modã. Ei chiar au nevoie de INDS, au
conºtientizat nevoia unei reþele naþionale
menite sã faciliteze ºi sã coordoneze
schimbul ºi partajarea de informaþii geo-
spaþiale între membrii unei comunitãþi
poziþionaþi la diferite nivele jurisdicþionale.

Am precizat deja cã problemele zilnice ale
utilizatorilor noºtri sunt foarte complexe ºi
presupun un constant schimb de infor-
maþii geospaþiale între diversele instituþii
implicate în activitatea de gestiune a teri-
toriului. Nu poþi gestiona ceea ce nu poþi
cuantifica (mãsura), nu poþi cuantifica fãrã
a avea informaþii, nu poþi avea informaþii
dacã nu ºtii cine le genereazã. Acesta este
principiul care stã la baza conceptului de
INDS ºi este evident cã orice instituþie
care ºi-a definit un model unitar de date
geospaþiale ºi care ºi-a automatizat activi-
tãþile, a ajuns sã conºtientizeze nevoia de

comunicare geospaþialã cu ceilalþi parte-
neri în activitatea de gestiune a teritoriului.

CCaarree  eessttee  iimmpplliiccaarreeaa  IInntteerrggrraapphh
CCoommppuutteerr  SSeerrvviicceess    îînn  rreeaalliizzaarreeaa  IINNDDSS??

Aici trebuie sã vorbim, în primul rând, de
clienþii noºtri pe care îi ajutãm sã imple-
menteze soluþii ce sunt, de fapt, primii
paºi în crearea INDS. Primãria Munici-
piului Bucureºti are un model unitar de
date geospaþiale la nivelul instituþiei ºi, ca
o urmare fireascã, anul acesta sistemul a
fost extins cãtre utilizatori din instituþii
externe. Au fost astfel lansate primele ser-
vicii electronice cu conþinut geospaþial din
România. Abordarea Primãriei Municipiu-
lui Oradea a presupus nu doar conturarea
unui model unitar de date geospaþiale la
nivelul Consorþiului GIS Oradea, ci ºi stan-
dardizarea acestuia ºi a comunicãrii geo-
spaþiale între membrii consorþiului. Pentru
cei care nu ºtiu, în acest consorþiu se regã-
sesc - pe lângã primãrie - ºi agenþiile jude-

þene de cadastru ºi mediu, dar ºi compa-
niile de utilitãþi care deservesc municipiul.
Eforturi similare au fost demarate ºi de
Primãria Municipiului Braºov ºi, mai
recent, de Primãria Municipiului Sibiu. La
nivel judeþean, meritã menþionatã perse-
verenþa de care dau dovadã reprezentanþii
Consiliului Judeþean Mureº, nu doar în
implementãrile proprii, ci ºi în cooperarea
cu primãriile coordonate.

ªi la nivel naþional existã instituþii care au
acþionat concret. Este vorba de Transelec-
trica, companie care a reuºit sã finalizeze
realizarea unui model unitar de date geo-
spaþiale la nivelul instituþiei. Modelul a fost
apoi extins în colaborarea cu furnizorii de
servicii ºi informaþii cu conþinut geospaþial.
Nu în ultimul rând, menþionez ºi proiectul
de geomapare a criminalitãþii implemen-
tat cu Poliþia Românã (Inspectoratul Gene-
ral al Poliþiei Române) pe baza aceloraºi
concepte descrise anterior. Nu numai cã
rezultatele obþinute au fost remarcabile,
dar proiectul a fost menþionat în Raportul
de þarã întocmit în aceastã toamnã în

vederea admiterii României în Uniunea
Europeanã.
Aceºtia sunt doar câþiva dintre utilizatorii
de soluþii Intergraph care au parcurs deja
unul sau mai multe dintre etapele de rea-
lizare a unei INDS: conºtientizarea proble-
mei, definirea standardelor de date geo-
spaþiale, definirea standardelor de comu-
nicare geospaþialã.

CCee  ppaarrtteenneerrii  aavveeþþii  îînn  pprroommoovvaarreeaa  ddoommee--
nniiuulluuii  ggeeoo--ssppaaþþiiaall??

În ziua de astãzi putem afirma cu mân-
drie cã suntem unul dintre cei mai vechi
parteneri ai celei mai active ºi importan-
te asociaþii profesionale din segmentele
de piaþã vizate de noi; este vorba de
Asociaþia Naþionalã a Informaticienilor
din Administraþia Publicã - ANIAP. Acþiu-
nile derulate de ANIAP au permis clienþi-
lor noºtri sã înþeleagã cã gestiunea terito-
riului este un proces complex ºi nu o
achiziþie simplã de licenþe software, pro-

ces în care aceºtia au reuºit
sã identifice în ICS partene-
rul prin care problemele au
devenit soluþii informatice.
Dupã câþiva ani de efort
susþinut, putem spune cã
piaþa româneascã a devenit
una extrem de exigentã
comparativ cu alte þãri mult
mai dezvoltate economic.

Astfel, rar se mai întâlneºte acum o achi-
ziþie publicã majorã care sã nu includã
cerinþe complexe de integrare ºi interope-
rabilitate. Prin comparaþie, piaþa occiden-
talã se luptã cu întreþinerea ºi moderni-
zarea investiþiilor masive, neamortizate
încã, fãcute în sisteme informatice
departamentale.

CCaarree  eessttee  ffiilloozzooffiiaa  ddee  bbuussiinneessss  aa  eecchhiippeeii
IInntteerrggrraapphh  CCoommppuutteerr  SSeerrvviicceess??

În tot ceea ce facem pe plan profesional
ne ghidãm dupã un principiu foarte sim-
plu: abordarea noastrã este una la nivelul
obiectivelor de business ale clienþilor. Cu
alte cuvinte, în implementãrile noastre nu
vorbim despre entitãþi informatice, ci
despre calitatea deciziilor în gestiunea
teritoriului. Aceastã activitate de gestiune
a teritoriului este una deosebit de com-
plexã ºi cu totul diferitã faþã de ceea ce
înseamnã gestiunea unei activitãþi
comerciale, indiferent de dimensiunea ei.
Diferenþa majorã o face existenþa mai
multor instituþii implicate în activitatea de

„Iar dacã dupã o vreme de la lansarea în producþie a
soluþiei, unul din clienþii noºtri mã sunã ºi îmi cere

sfatul într-o problemã care nu are cu nimic de a face
cu soluþia geospaþialã pe care am dezvoltat-o pentru

compania acestuia, pentru mine este un semn cã
am dat tot ce am avut mai bun în noi.“

11Market Watch decembrie 2006
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gestiune a aceluiaºi teritoriu, instituþii
care au management diferit, prin urmare
acþionari ºi obiective fundamental diferi-
te. Însã rãspunderea finalã asupra ace-
stei activitãþi revine autoritãþii publice.

Obiectivul nostru este sã putem demonstra
managementului cum o soluþie geospaþialã
influenþeazã major calitatea informaþiilor pe
care urmeazã sã se bazeze în decizia urmã-
toare. Aceasta presupune o analizã la nive-
lul întregului teritoriu gestionat, determina-
rea gestionarilor de informaþii geospaþiale,
a nevoilor de schimb de informaþii geo-
spaþiale între aceºti gestionari, auto-
matizarea fluxurilor de lucru ºi asocierea de
posturi de lucru individuale cu fiecare punct
de decizie sau de procesare a informaþiei.

Efortul de realizare a unei asemenea
implementãri este unul uriaº ºi presupu-
ne implicarea ºi susþinerea necondiþio-
natã a managementului beneficiarului.
Rezultatele sunt însã pe mãsurã ºi rãsplã-
tesc tot efortul depus.

Iar dacã, dupã o vreme de la lansarea în
producþie a soluþiei, unul din clienþii noºtri

mã sunã ºi îmi cere sfatul într-o problemã
care nu are nimic de-a face cu soluþia
geospaþialã pe care am dezvoltat-o pen-
tru compania acestuia, pentru mine este
un semn cã am dat tot ce am avut mai
bun în noi. Ceea ce am încercat întot-
deauna sã insuflu echipei mele este
orientarea cãtre relaþii pe termen lung
construite pe încrederea provenitã dintr-o
istorie de succese comune ºi, în momen-
tul în care aceste telefoane vor înceta sã
aparã, înseamnã cã afacerea mea se
îndreaptã într-o direcþie greºitã.

PPllaannuurrii  ddee  vviiiittoorr??

Am fost întotdeauna de pãrere cã cine se
împrãºtie în mai multe pãrþi nu are decât
de pierdut, aºa cã planurile noastre de vii-
tor se vor concentra pe 3 direcþii principa-
le. Ca un prim ºi imediat obiectiv ne-am
propus pentru urmãtorii 3 ani consolida-
rea poziþiei noastre de lider în România în
managementul ºi reprezentarea vizualã a
informaþiei geospaþiale complexe. Si-
multan, ne pregãtim deja sã ne alãturãm
ºi sã punem în practicã ºi în România cea
mai recentã orientare a corporaþiei,

respectiv asumarea unui rol mult mai
important decât pânã acum în asigurarea
operaþiunilor de securitate a infrastructu-
rii. Este vorba de o colaborare mult mai
strânsã între noi ºi instituþiile locale ºi
naþionale de securitate, cu scopul de a
integra funcþii noi în sistemele de mana-
gement al informaþiilor geospaþiale legate
de infrastructura criticã, pentru a mãri
nivelul de protecþie al acestora. În sfârºit,
cel de-al treilea obiectiv, consecutiv celui
de consolidare a companiei pe piaþa
localã, este ca, în câþiva ani, ICS sã dez-
volte competenþe regionale care sã per-
mitã implicarea companiei în proiecte
care depãºesc teritoriul naþional. Un prim
pas în aceastã direcþie a fost deja fãcut,
prin implicarea ICS ca membru în comite-
tul de coordonare a proiectului cu partici-
pare internaþionalã, MEDSI. Obiectivul
acestei iniþiative europene este dezvolta-
rea unui set de servicii software integrate
pe web ºi care sã reprezinte o unealtã de
maximizare a eficienþei planificatorilor ºi
a managerilor situaþiilor de crizã atât în
organizaþii private, cât ºi guvernamentale. 

Gabriel Vasile

Companiile britanice Experian - speciali-
zatã în studii asupra profilurilor de con-
sumator, segmentãri de piaþã, analize
ale sectorului retail, previziuni economi-
ce ºi studii asupra politicilor publice - ºi
Geo Strategies - axatã pe geo-marketing
în Europa Centralã ºi de Est - au prezen-
tat recent noul lor produs, Mosaic
Romania. Mosaic Romania este un
sistem de segmentare geo-demograficã,
un sistem complet nou pentru România
de clasificare a populaþiei în 45 de tipuri
distincte, grupate în 10 grupuri.
Sistemul, a cãrui metodologie a fost dez-
voltatã de cãtre profesorul Richard
Webber, autoritate internaþionalã în
domeniul clasificãrii consumatorilor,
este aplicat de Experian de peste 20 de
ani în întreaga lume, Mosaic fiind dispo-
nibil în peste 25 de þãri ºi clasificând
peste un miliard de oameni. Principiul
care stã la baza clasificãrii se bazeazã
pe conceptul cã, în momentul în care un
individ decide unde va locui, acesta va
prefera în mod natural sã trãiascã alã-
turi de oameni cu un stil de viaþã ºi aspi-
raþii asemãnãtoare lor.

„Dezvoltarea Mosaic Romania a fost o
provocare. Posibilitatea relativ recentã
de a alege cartierele în care trãiesc,
economia în continuã miºcare ºi, mai
ales, boom-ul investiþional din sectoare-
le retail ºi imobiliar ne-au motivat sã
investim în dezvoltarea acestei soluþii.
Mosaic România este o infrastructurã
de informaþii puternicã, valoroasã pen-
tru mai multe sectoare. Pentru Guvern,
Mosaic Romania oferã o bazã un instru-
ment pentru alocarea resurselor nece-

sare ºi dezvoltarea strategiilor de comu-
nicare potrivite. Pentru sectorul comer-
cial, Mosaic Romania reprezintã un ins-
trument pentru targhetarea, câºtigarea,
managementul ºi dezvoltarea clienþilor
profitabili“, a explicat Daniela Florea,
CEO Geo Strategies, care a mai precizat
cã Mosaic Romania este rezultatul unui
efort de doi ani, depus de o echipã de
40 de cercetãtori, geografi, demografi,
analiºti, statisticieni ºi consultanþi.
((RRaadduu  GGhhiiþþuulleessccuu))

Cele 10 tipuri Mosaic Romania
Mosaic Romania realizeazã o clasificare a consumatorilor în 45 de tipuri reunite
în 10 mari grupuri, pe baza cãreia organizaþiile internaþionale reuºesc sã identifi-
ce caracteristicile fiecãrui segment de piaþã pe care opereazã, oferind organizaþii-
lor o bazã de dezvoltare a unor structuri optime de targetare a clienþilor.

* Procentele se referã la gospodãrii, nu la populaþie

A Simboluri ale succesului 2,59%
B Oportunitãþi ºi dinamism 4,42%
C Prosperitate regionalã 5,61%
D Clasa de mijloc 7,20%
E Viaþa industrialã 18,64%

F Provincialul cumpãtat 15,84%
G Viaþa la þarã 9,24%
H Satul truditor 3.58%
I Bãtrâni ºi sãraci 17,53
J Uitaþi de lume 15,54

România geo-demograficã


