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Importanþa definirii unor fluxuri corecte
de lucru derivã din impactul acestora în efi-
cienþa unei organizaþii, atât în sine cât ºi prin
corelare cu implementarea unui sistem IT. Nu
trebuie ascuns adevãrul ca în multe companii
ºi organizaþii publice româneºti procesele de
lucru se desfãºoarã intuitiv ºi adeseori nepro-
ductiv, fãrã sã existe preocupãri imediate pen-
tru îmbunãtãþirea acestora. De asemenea,
existã percepþia greºitã cã situaþia poate fi re-
zolvatã doar prin implementarea unei soluþii.
Pornind de la aceastã percepþie majoritatea
organizaþiilor planificã implementarea unui
sistem informatic fãrã a avea în vedere ºi o
etapã de analizã ºi schimbare a fluxurilor
interne de lucru. Astfel finalizarea proiectului
nu aduce aºteptata creºtere de eficienþã prin
imposibilitatea exploatãrii la reala valoare a
sistemului IT ºi transformarea investiþiei în-
tr-o cheltulialã. Evident situaþia nu diferã cu
nimic în cazul soluþiilor geospaþiale, iar eveni-
mentul ºi-a propus sã puncteze efectul pe care
un proces de Business Process Reengineering
(Reingineria proceselor de afaceri) îl poate
avea asupra activitãþii unei companii.

În mod ideal o remapare a fluxurilor de
lucru trebuie sã se facã înainte de imple-
mentarea unei soluþii IT sau într-o variantã de
compromis, nu foarte recomandatã, sã fie
fãcutã simultan. ,,Oamenii ºi implicit com-
paniile gestioneazã cu greu o schimbare ºi e
bine ca acestea sã fie abordate gradual. Este
indicatã angajarea unui companii de consul-
tanþã pentru cã de cele mai multe ori nici
clientul ºi nici furnizorul de tehnologie nu au
abilitãþile necesare pentru analiza ºi
îmbunãtãþirea proceselor de afaceri.

Implementând un sistem IT apar noi oportu-
nitãþi de a schimba eficient informaþii între
companii ºi instituþii sau între angajaþi, pe
baza noului sistem IT implementat, oportu-
nitãþi ce pot fi identificate în etapa de analizã.
Optimizarea proceselor de lucru este o com-
ponentã fundamentalã a procesului de man-
agement al schimbãrii inerent oricãrei imple-

mentare de sistem IT,, considerã Cãtãlin
Hristea, Director general PM Solutions, partic-
ipant la eveniment cu prezentarea,, Fluxuri
de lucru, optimizare ºi modelare,,.

Intergraph cu ochii pe România
Un invitat aparte al evenimentului a fost

Gregorz Wisniewski, vicepreºedinte, Eastern
& Nordic European Operations and Sales al
diviziei Security, Government & Infra-

structure din cadrul corporaþiei Intergraph,
care de altfel a ºi þinut discursul introductiv,
accentuând interesul pe care corporaþia
Integraph îl acordã României ºi buna activi-
tate pe care o desfãºoarã la nivel local echipa
condusã de Marcel Foca. Conform afirmaþiilor
lui Gregorz Wisniewski corporaþia Intergraph
dezvoltã tehnologii diferite pentru sectoare
economice distincte ºi nu o soluþie care cu
aplicabilitate generalã ºi ulterior adaptatã
pentru anumite verticale. Mai mult, Integraph
se focalizeazã pe dezvoltarea ºi utilizarea stan-
dardelor de interoperabilitate, mai ales cu
nume precum Microsoft ºi Oracle. Un alt ele-
ment semnificativ este acela cã veniturile
Integraph sunt generate în proporþie de 31%
în Europa unde activeazã în prezent 795 de
angajaþi, iar procentul este în creºtere.

Marcel Foca, Director general Intergaph
Computer Services, a punctat tendinþele din
piaþa tehnologiilor geospaþiale, cu precãdere

apariþia tehnologiilor disruptive din catego-
ria Google Earth ºi Microsoft Virtual Earth,
tehnologii care schimbã vechile criterii de
analizã ºi vechile paradigme ºi creazã noi
tipuri de utilizatori în masã a serviciilor
geospaþiale. Aceste tehnologii care vizeazã cu
precãdere piaþa consumer nu oferã posibili-
tatea prelucrãrii informaþie geospaþiale ºi
doar consultarea gratuitã a acesteia, având la
bazã un model de afaceri diferit. 

,,,,LLuummeeaa  GGeeoossppaattiiaallãã,,,,  ººii--aa  ddaatt  îînnttrruunniirree  aannuull  aacceessttaa  llaa
CChheeiillee  GGrraaddiiººtteeii  ccuu  ooccaazziiaa  cceelleeii  ddee  aa    cciinncceeaa  eeddiiþþiiii  ssuubb
oorrggaanniizzaarreeaa  IInntteeggrraapphh  CCoommppuutteerr  SSeerrvviicceess  ººii  ccuu  ssuuppoorr--
ttuull  ppaarrtteenneerruulluuii  MMiiccrroossoofftt..  DDiinnccoolloo  ddee  pprroommoovvaarreeaa
cceelloorr  mmaaii  nnooii  pprrooiieeccttee  îînn  ddoommeenniiuu  ggeeoossppaaþþiiaall  ººii  aa
rreellaaþþiioonnããrriiii  îînnttrree  mmeemmbbrrii,,  eeddiiþþiiaa  22000077  aa  aadduuss  îînn  ddeezzbbaa--
tteerree  uunn  ssuubbiieecctt  iimmppoorrttaanntt  ppeennttrruu  bbuunnaa  aaccttiivviittaattee  aa
oorriiccããrreeii  oorrggaanniizzaaþþiiii::  fflluuxxuurriillee  ddee  lluuccrruu  ººii  îînn  ppaarrttiiccuullaarr
iinntteerraaccþþiiuunneeaa  ddiinnttrree  aacceesstteeaa  ººii  ssiisstteemmeellee  GGIISS..

GGrreeggoorrzz  WWiissnniieewwsskkii



lumea geospaþialã

Festivitatea de premiere
Ca în fiecare an, în cadrul evenimentului,

au fost acordate premiile anuale oferite de
Intergraph clienþilor sãi din România pentru
cele mai bune proiecte geospaþiale implemen-
tate în anul precedente, liderilor de opinie
din cadrul comunitãþii care s-au implicat în
dezvoltarea ºi promovarea sectorului. 

�Premiul pentru idei novatoare a fost
adjudecat de Poliþia Românã pentru
proiectul implementat în judeþul
Constanþa ”Litoral 2006 - Maparea crimi-
nalitãþii”. Sistemul, coordonat de Unitatea
Centralã de Analizã a Informaþiilor din
cadrul IGPR este o premierã pentru
România prin faptul cã activitatea de coor-
donare a dispozitivelor desfãºurate în
regiune s-a realizat dintr-un centru unic de
comandã, care ºi-a fundamentat deciziile
pe analizele tactice realizate prin folosirea
sistemului de informaþii geografice.

�Premiul pentru promovarea domeniului
geospaþial a revenit domnului Andrei
Luncan, preºedintele Asociaþiei Arhitec-
þilor ªefi de Municipii atât pentru contri-
buþia de lobby la conturarea proiectului
Infrastructurii Naþionale de Date Spaþia-
le, dar ºi pentru progresele înregistrate în
construirea standardelor de inter-
operabilitate geospaþialã în Zona Me-
tropolitanã Oradea

�Premiul pentru efort susþinut ºi perse-
verenþã a fost obþinut de compania
Transelectrica pentru activitatea contin-
uã de dezvoltare a soluþiei geospaþiale
implementate în 2003, un sistem unic
care integreazã într-o bazã de date cen-
tralizatã informaþiile tehnice associate
activitãþilor din întreaga companie ºi din

cele 8 sucursale distribuite în teritoriu.
�Premiul pentru cea mai prolificã soluþie

geospaþialã a revenit domnului Mugurel
Predescu de la primãria Târgu Jiu, pentru
multitudinea de aplicaþii practice pe care
acesta le-a gãsit soluþiei geospaþiale
implementate în cadrul primãriei. În cei
8 ani care au trecut de la implementarea
sistemului, în calitate de ºef al direcþiei IT
din cadrul Primãriei, domnul Predescu a
dezvoltat colaborãri geospaþiale cu insti-
tuþii de utilitãþi din regiune, cu
Inspectoratul pentru Situaþii de Urgenþã
din Tg. Jiu, a dezvoltat sisteme de man-
agement al preluãrii deºeurilor din oraº
cu ajutorul soluþiei geospaþiale, dar ºi de
management al resurselor forestiere din
zonã.

�Un premiu inedit a fost cel intitulat
”Prima comunã geospaþialã” care a
revenit Primãriei comunei Nadeº pentru
implementarea soluþiei geospaþiale de
administrare a resurselor geospaþiale ale
comunei, soluþie remarcabilã ºi prin fap-
tul cã este primul sistem geospaþial local
integrat cu soluþia-mamã implementatã
la Consiliul Judeþean Mureº.
Trofeele editiei 2007 au fost create de

artistul plastic Aurel Ierulescu, membru al
UAP ºi înmânate câºtigãtorilor de Marcel
Foca, director general al Intergraph
Computer Services.

Concursul de postere
Un alt moment devenit tradiþional a fost

concursul de postere care a urmãrit sã evi-
denþieze, în general prin intermediul unei

ilustrãri de tip hartã, cele mai interesante
modalitãþi de utilizare a unei soluþii
geospaþiale Intergraph implementate în
instituþiile din România.  Au fost expuse 8
lucrãri ºi premiate 3, câºtigãtorii au primit,
alãturi de recunoaºterea comunitãþii, ºi
licenþe Windows Vista. Lucrãrile premiate au
fost: Carmen Misinszki, ºef serviciu GIS la
Primãria Oradea cu posterul ”Eliberarea cer-
tificatelor de urbanism”,  Gabriela Vlad, ºef
serviciu IT de la Primãria Braºov pentru
lucrarea cu titlul ”Gestiunea Teritoriului în
Municipiul Braºov” ºi Dan Constantin Doru
de la Compania de Apã Oradea cu posterul
intitulat ”Managerii buni au  ceva în comun:
utilizeazã GeoMedia.”

Concursul inedit, din cadrul fiecãrei editii
Lumea Geospaþialã, s-a mapat perfect pe tema
propusã de organizatori, fiind un bun
moment pentru ca participanþii sã demon-
streze spirit de echipã ºi inovaþiei. În echipe
de 10, conduºi de un manager, participanþii
au fost provocaþi sã îmbunãtãþeascã fluxurile
de lucru din procesul de producþie al unui
,,obelisc,,. Dincolo de atmosfera de destin-
dere, concursul chiar a ridicat probleme reale
ºi a solicitat la maxim implicarea ºi atenþia
celor implicaþi. Premiile au constant în gad-
get-uri de la Apple ºi au fost destul de moti-
vante. 

Evenimentul ,,Lumea geospaþialã“ se
înscrie în obiectivul Intergraph Computer
Services de a crea o comunitate activã a uti-
lizatorilor de tehnologii geospaþiale, iniþiativã
la care s-au aliat ºi alþi parteneri ca ANIAP
(Asociaþia naþionalã a informaticienilor din
Administraþia Publicã) sau publicaþia noastrã.

PPrreemmiiuull  pprriimmaa  ccoommuunnãã  ggeeoossppaaþþiiaallãã


