
O soluþie geospaþialã nu este o hartã, pen-
tru cã o hartã GIS implicã mult mai mult
decât un „motor” de procesare a datelor
cu caracteristici spaþiale. Odatã depãºitã
frontiera vizualã, harta GIS devine o
colecþie remarcabilã de date alfanumerice
(atribute) ºi geografice (de poziþionare)
care, de obicei, sunt rezultatul unor 
fluxuri de lucru executate de personal 
din diferite compartimente funcþionale ale
instituþiei. 

P
entru cei care utilizeazã
soluþiile geospaþiale în sco-
puri care depãºesc simpla
afiºare în coordonate a unor
elemente gestionate, dificul-

tatea implementãrii unor astfel de
soluþii vine tocmai din identificarea
corectã a fluxurilor de lucru în urma
cãrora se genereazã datele ale cãror in-
formaþii spaþiale vor fi gestionate de
sistemul GIS. Astfel, în multe instanþe,
sistemele GIS nu sunt simple compo-
nente ale unui sistem informatic inte-
grat, ci ajung sã se transforme în ade-
vãrate platforme de integrare a datelor
care, chiar dacã provin din subsisteme
specializate, au în comun caracteristica
de spaþialitate.

Fie cã vorbim de o primãrie, pentru
care datele despre teritoriu gestionate
în sistemul GIS pot proveni din fluxuri
de lucru (sau din subsisteme) care ges-
tioneazã activitãþi de tip financiar (im-

pozite, taxe de utilizare, chirii aplicate
unor proprietãþi) sau de tip tehnic
(emiterea unor autorizaþii cu privire la
folosinþa unei anumite suprafeþe), fie
cã vorbim despre o companie de uti-
litãþi, pentru care datele de localizare a
infrastructurii sunt utile ºi în contex-
tul informaþiilor comerciale referitoare
la contractele existente într-o anumitã
parte a reþelei, sau a informaþiilor de
contorizare sau a celor legate de cos-
turile de întreþinere a unui tronson sau
element de infrastructurã, sistemele de
tip GIS au evoluat de la „insule” de
tehnologie, care se adresau unui grup
restrâns de utilizatori specializaþi, la
soluþii ºi platforme inter-departamen-
tale ºi inter-instituþionale, care permit
analiza informaþiilor alfanumerice deja
existente dintr-o nouã perspectivã: cea
geograficã, de amplasare. 

„Aceastã transformare a soluþiilor
geospaþiale, de la platforme de sine
stãtãtoare la soluþii de anvergurã insti-
tuþionalã, interconectate cu restul sis-

temelor informatice «de business» ex-
istente, impune o schimbare profundã
de abordare a implementãrii unei astfel
de soluþii. Astfel, implementarea so-
luþiei geospaþiale trebuie sã reflecte o
abordare integratã a informaþiei ºi tre-
buie sã plece de la o analizã detaliatã a
fluxurilor de lucru ale instituþiei, a
obiectelor» care vor fi gestionate în ca-
drul soluþiei geospaþiale, a atributelor
acestora ºi a originii informaþiilor din
aceste atribute, precum ºi a «actorilor»
care vor interacþiona cu aceste date ºi a
drepturilor pe care aceºtia le au în ra-
port cu fiecare obiect ºi atribut în
parte”, menþioneazã CCããttããlliinn  HHrriisstteeaa,,
ddiirreeccttoorr  ggeenneerraall  PPMMSSoolluuttiioonnss..

Analiza ºi definirea soluþiei

Odatã luatã hotãrârea demarãrii im-
plementãrii unui sistem geospaþial
(chiar ºi în situaþia în care factorul de-
clanºator a fost simpla interacþiune cu
o hartã atractivã din punct de vizual),
este fundamental ca analiza care va sta
la baza proiectãrii viitorului sistem sã
fie realizatã în mod cuprinzãtor ºi pro-
fesional ºi sã aibã la bazã identificarea
nevoilor de business ºi nu dorinþa de
tehnologizare cu orice preþ. Puþine or-
ganizaþii au propriul departament IT cu
suficient personal calificat disponibil sã
realizeze astfel de analize. În cele mai
multe situaþii, proiectele de imple-
mentare a unor astfel de soluþii sunt
greºit clasificate ca proiecte IT, aflate
deci în responsabilitatea compartimen-
tului IT, ceea ce poate pune întregul
proiect, încã de la început, pe o cale
greºitã. Specialiºtii IT sunt adesea atraºi
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de tehnologia din spatele unei astfel de
soluþii ºi proiectele se transformã în im-
plementãri „de dragul tehnologiei” sau
nu cunosc suficient de bine fluxurile
interne de lucru din cadrul instituþiei ºi
regulile „de business” aplicabile ºi, din
acest motiv, acceptã sã implementeze
funcþionalitãþi inutile, redundante sau
care, chiar dacã par iniþial atractive, nu
sunt susþinute de procese de lucru reale
care sã asigure popularea ulterioarã cu
date a sistemului (care astfel riscã sã
devinã excesiv de complex ºi de greu de
utilizat, din perspectiva efortului de in-
troducere a datelor).

O alternativã eficientã ºi recoman-
datã pentru evitarea unei asemenea
situaþii este contractarea unui serviciu
specializat de analizã care sã ofere acce-
sul la consultanþi cu experienþã care,
plecând de la nevoile reale ale instituþiei
(rezultate în urma analizei fluxurilor de
lucru) ºi nu de la o decizie deja luatã, sã
identifice cele mai eficiente metode de
optimizare a modului de lucru utilizând
tehnologia geospaþialã. O astfel de ana-
lizã specializatã va reliefa cauzele inefi-
cienþei sau a disfuncþionalitãþilor proce-
selor de lucru existente, va propune
soluþiile de eficientizare cu ajutorul
tehnologiei, dar ºi prin reproiectarea
unor fluxuri de lucru, ºi va oferi proiec-
tului justificãrile de naturã tehnico-eco-
nomicã necesare pentru aprobarea unei
investiþii de anvergurã.

Proiectarea 

Dupã finalizarea analizei, consul-
tantul va documenta toate cerinþele de
ordin funcþional ale sistemului sub
forma unor cazuri de utilizare, dar ºi pe
cele de tip non-funcþional: standarde
tehnologice, cerinþe de securitate, de
administrare, de performanþã sau de
disponibilitate. Vor fi identificate toate
sursele de date, fluxurile de lucru care
vor fi automatizate, regulile de validare
aplicabile, dar ºi actorii implicaþi ºi
rolurile acestora. Urmãtoarea etapã este
aceea a definirii unei arhitecturi
tehnice (logicã, fizicã, de integrare etc.)
care sã poatã susþine atingerea obiec-
tivelor de funcþionalitate documentate

în etapa de analizã, precum ºi
proiectarea modelului de date, a logicii
de business ºi a interfeþelor cu utiliza-
torii. De o importanþã deosebitã este
transformarea cerinþelor funcþionale cu
privire la schimbul de date în specifi-
caþii de integrare care sã þinã cont nu
numai de finalitatea tranzacþiei ºi de
originea actualã a seturilor de date
tranzacþionate, ci ºi de logica fluxurilor
de lucru ºi, care pot duce la decizii care
sã implice schimbarea modului de ges-
tionare a unor date la nivel instituþional
(de exemplu crearea unor noi nomen-
clatoare unice la nivelul noii soluþii im-
plementate, nomenclatoare care sã
poatã fi accesate de toate celelalte sub-
sisteme informatice ºi care sã în-
locuiascã informaþiile similare gestio-
nate în acel moment în mod separat de
fiecare subsistem în parte).

Implementarea

Valoarea adãugatã pe care o poate
aduce un consultat în procesul de anal-
izã ºi proiectare a unei soluþii geospaþiale
este la fel de importantã ca rolul pe care
îl are cel care implementeazã o astfel de
soluþie. Este esenþial ca implementatorul
sã nu fie un simplu dezvoltator software,
ci o firmã care sã fie capabilã sã înþeleagã
modelul de business al clientului, fluxu-
rile de lucru ºi obiectivele finale (de
business) ale implementãrii. Trebuie sã
fie familiar cu industria în care imple-
menteazã soluþia respectivã, pentru cã în
cele mai multe cazuri nu instaleazã un
produs standard, ci dezvoltã sau perso-
nalizeazã prin configurare o soluþie care
trebuie sã fie specificã domeniului de
lucru cãruia i se adreseazã ºi trebuie sã
fie familiarã (prin funcþionalitãþi, dar ºi
prin terminologie) utilizatorilor respec-
tivei instituþii.

Astfel, soluþiile geospaþiale ºi
proiectele derulate cu tehnologii
geospaþiale au ºanse reale de a deveni în
timp proiecte mature, care pot deveni
standard de lucru în organizaþii ºi pot
produce beneficii reale.

E adevãrat cã piaþa GIS din þara noas-
trã, mãsuratã dupã criterii legate de
vânzãri, valoare, proiecte ºi numãr de

clienþi este, fãrã îndoialã, încã subdez-
voltatã. Însã, maturitatea pieþei nu are
legãturã cu volumul vânzãrilor, ci cu
maturitatea soluþiilor ºi cu nivelul ma-
nagerial pânã la care o decizie se funda-
menteazã pe o soluþie geospaþialã. 

„Se poate vorbi de o maturizare a
soluþiilor geospaþiale atunci când o ac-
tivitate nu mai poate fi gestionatã fãrã
acesta. Din experienþã, pot spune cã o
soluþie informaticã ajunge la maturitate
sau considerãm noi cã ar ajunge la ma-
turitate atunci când ne satisface fie la
nivel decizional sau al top managemen-
tului, fie la nivelul executivului sau al
utilizatorului final. De cele mai multe
ori noi, cei din administraþia publicã, o
considerãm maturã, în momentul în
care nu mai investim resurse în ea sau
când aceasta devine o rutinã, ceva ce
face parte din viaþa noastrã de zi cu zi ºi
fãrã de care procesul administrativ nu
poate funcþiona. Soluþiile informatice
ajung mature dacã înglobeazã ºi o com-
ponentã geospaþialã. Degeaba am insta-
lat un ERP foarte performant în
primãrie sau în Consiliul Judeþean, dacã
el nu are legãturã cu GIS-ul din insti-
tuþie”, precizeazã SSeevviill  SSuummaannaarriiuu,,
pprreeººeeddiinnttee  AANNIIAAPP..

Deºi existã ºi la noi proiecte care au
respectat paºii de mai sus ºi care reprez-
intã acum exemple de bune practici pen-
tru alte administraþii locale în ceea ce
priveºte maturitatea soluþiilor geo-
spaþiale, aceste modele sunt, deocam-
datã, foarte puþine.
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