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Organizatã într-o formulã nouã, confe-
rinþa a unit evenimentele Intergraph’s
Apex ºi Geospatial World and Public
Safety Users într-o singurã reuniune
internaþionalã de demonstrare ºi expu-
nere a întregii game de tehnologii de
management al informaþiei geospaþia-
le. Programul a fost organizat pe
secþiuni reprezentând urmãtoarele
industrii: energie, siguranþã publicã,
construcþii navale ºi offshore, utilitãþi
ºi comunicaþii, administraþie publicã,
instalaþii federale guvernamentale,
securitatea transporturilor, apãrare ºi
servicii de informaþii, fotogrammetrie
comercialã.

Clienþi ºi parteneri veniþi din toate
colþurile lumii incluzând directori exe-
cutivi, manageri, factori de decizie ºi
alþi utilizatori au luat parte la programe
dezvoltate pe specificul fiecãrei indus-
trii în parte în dezbateri, prezentãri ºi
traininguri. S-au analizat ºi discutat
aspecte critice ale industriei, cele mai
recente evoluþii dar ºi provocãri 
ºi imperative pentru succes la 
diferite niveluri în dinamica pieþei 
contemporane.

Halsey Wise, preºedinte ºi CEO al
Intergraph a deschis conferinþa anun-
þând trecerea companiei într-o etapã
de transformãri majore marcate de trei
etape principale: Schimbare (faza

actualã), Ameliorare ºi Creºtere. El a
accentuat faptul cã doreºte ca
Intergraph sã aducã o valoare unicã
clienþilor sãi prin soluþii inovatoare
care nu pot fi achiziþionate din altã
parte. Ca parte a procesului de trans-
formare, compania se va concentra ºi
mai mult pe tehnologia spaþialã ºi 

Conferinþa Internaþionalã 
a utilizatorilor Intergraph 2006 

Parteneriate
Intergraph a încheiat un acord de
parteneriat cu guvernul italian
pentru supravegherea lagunei
veneþiene împotriva asaltului
mareelor dinspre Marea Adriaticã
care ameninþã sã erodeze oraºul
în urmãtorii 50-100 de ani.
Consorzio Venezia Nuova (CVN)
este un consorþiu privat care a
propus soluþia de oprire a scu-
fundãrii oraºului. Proiectul, Mo-
dulo Sperimentale Elettromec-
canico (Electromechanic Expe-
rimental Module) sau MOSE, a
fost aprobat de guvernul italian în
2003, iar finalizarea acestuia
este prevãzutã pentru anul 2011.
Soluþia prevede construirea 78 de
baraje scufundate mobile la cele
3 intrãri în lagunã. Când mareea
ridicã apele peste nivelul de 110
cm, barajele mobile pot fi activa-

P
este 2100 de oameni din 64
de þãri au fost prezenþi între
12-15 iunie la conferinþa in-

ternaþionalã a utilizatorilor de tehno-
logie Intergraph desfãºuratã în Or-
lando, Florida, la Disney’s Coronado
Springs Resort.G

IS
 - 

Lu
m

ea
 G

eo
sp

aþ
ia

lã

Ben Eazetta, preºedinte Intergraph Security,
Government & Infrastructure ºi Marcel Foca,

director general Intergraph Computer Services
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cartografiere ºi se va prezenta de
acum încolo ca un furnizor de software
pentru managementul informaþiilor
spaþiale (Spatial Information Ma-
nagement (SIM).

Generalul de armatã Colin Powell, secre-
tar de stat al SUA între 2001-2005, a
þinut discursul inaugural, accentuând
ideea de leadership ºi importanþa teh-
nologiei pe câmpul de bãtaie. În timpul
operaþiunii Furtunã în deºert, Powell a
fost preºedintele comitetului format din
ºefii de personal, iar tehnologia geo-
spaþialã era abia la începuturi ºi a înce-
put sã o utilizeze pentru antrenamentele
de dinaintea luptelor. ”Dacã ºtii unde se
aflã fiecare, vezi întregul câmp de
bãtaie” a afirmat Powell, continuând cu
”Am învãþat cum tehnologia poate salva
vieþi într-o bãtãlie”.

Câteva momente importante 
de la diferitele secþiuni
În cadrul secþiunii de fotogrammetrie,
cel mai mare anunþ s-a referit la
PixelPipe, o noutate oferitã de Inter-
graph în domeniul aplicaþiilor de foto-
grammetrie comercialã. Conform lui
Gadi Benmark, General Manager la
Intergraph’s Transportation & Com-
mercial Photogrammetry Business
Unit, ”aplicaþia doreºte sã ofere ortofo-

tografii cu o simplã
apãsare de buton”. În
condiþiile în care este
imposibil sã automati-
zezi în întregime proce-
sul de ortofotografiere,
explicã acesta, Pixel
Pipe ”încearcã sã ajun-
gã cât mai aproape de
acest þel, oferind ceea
ce numim nou un ”flux
de lucru de tip apãsare
de buton”. Astfel, sunt
vizate acele laboratoa-
re de fotogrammetrie
care lucreazã cu can-
titãþi mari de ortofoto-
grafii ºi au nevoie de
un nivel ridicat de auto-
matizare pentru a îºi
mãri viteza de pro-
ducþie ºi eficienþa, dar
ºi de a face economii
importante de resurse.
Intergraph va lansa pro-
dusul în toamnã.

„Cred cã suntem singu-
ra companie care oferã
combinaþia de achiziþii
de date, prin modelul
nostru de DMC, came-
ra foto digitalã de for-
mat mare ºi fluxurile de
lucru fotogrammetrice“ afirmã
Benmark. „Posibilitatea noastrã de a
oferi o combinaþie care include o
camerã ºi un proces de producþie
ortofoto complet fluidizat face ca ofer-
ta noastrã sã conste într-un pachet
unic de produse.“

Un alt moment fierbinte al conferinþei
a fost cel de la secþiunea de securita-
tea transporturilor. New York Metro-
politan Transportation Authority (MTA)
a selectat compania Lockheed Martin
ca prim contractor pentru uriaºul pro-
gram de actualizare completã a infra-
structurii operaþiunilor de securitate
electronicã a MTA, iar Intergraph este
unul din subcontractori. MTA supervi-
zeazã întregul sistem de tranzit al
oraºului New York, cãile ferate din
Long Island ºi tunelele ºi podurile din
zona metropolitanã. ”Pentru prima
datã, în cadrul aceste expoziþii, MTA ºi
Lockheed au venit sã discutãm despre
rolul Intergraph în acest proiect”,
afirmã Benmark. ”Am prezentat demo-

ul de securitate al Intergraph care
aratã cum funcþioneazã aplicaþiile noa-
stre de securitate pentru sistemele de
tranzit, aeroporturi, sisteme critice de
infrastructurã sau protecþia porturilor.
Sistemul permite integrarea datelor
oferite de senzori, alarme ºi camere
video într-o singurã imagine operaþio-
nalã de tip GIS care uºureazã foarte
mult activitatea de reacþie ºi manage-
mentul incidentelor. Sistemul a plãcut
audienþei. A fost anunþat în discursul
de deschidere ºi a atras audienþa în
zona de demonstraþie.”

Intergraph a introdus tot cu ocazia con-
ferinþei ºi unele produse noi, bazate pe
tehnologia GeoMedia.  Printre acestea,
diagramele de tip linie dreaptã (SLD)
care permit utilizatorului sã prezinte
liniar pãrþi complexe ale reþelei de dru-
muri sau sistemul de referinþe liniare
multiple (MLRS) care permite utilizato-
rului sã reconcilieze diferite modele de
reprezentãri de date în transporturi, în
special în jurul reþelei de drumuri. 

te prin umflarea cu aer compri-
mat ºi expulzarea apei, ceea ce
previne inundarea lagunei ºi a
oraºului. 

Magistrato alle Acque, agenþia
responsabilã de siguranþa ºi
managementul apelor veneþiene ,
împreunã cu CVN au optat pentru
utilizarea aproape exclusivã de
hardware ºi soluþii Intergraph de
aproape 15 ani. Selecþia unei
suite de produse Intergraph GIS ºi
fotogrammetrie pentru protecþia,
managementul ºi administrarea
infrastructurii lagunei veneþiene
este cea mai recentã extensie a
relaþiei acestora. Produsele
Intergraph utilizate pentru a obþi-
ne informaþii GIS ºi pentru a
desfãºura analize pe teme de
mediu includ ImageStation, MGE,
GeoMedia, ºi familia GeoMedia
Web Map.
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