
Intergraph 2008
Desfãºuratã în exoticul Las Vegas cu

sprijinul a 50 de corporaþii sponsor, con-
ferinþa anualã internaþionalã a Intergraph
s-a bucurat de prezenþa timp de 4 zile a
peste 2600 de participanþi din mai mult 60
de þãri din întreaga lume. Începând chiar
de la recepþia de bun venit organizatã în
TechExpo, invitaþii au avut ocazia sã
viziteze expoziþii tehnologice, sã se întâl-
neascã cu reprezentanþii companiilor
sponsor ºi ai altor vendori, precum ºi cu
angajaþi Intergraph  pentru a reînnoi con-
tactele de afaceri într-o atmosferã relax-
atã. Printre vorbitorii care s-au adresat
participanþilor s-au numãrat Lance Arm-
strong, de 7 ori campion la Turul Franþei
ºi supravieþuitor al cancerului, Halsey
Wise, preºedinte ºi CEO al Intergraph,
precum ºi Reid French, director de oper-
aþiuni al Intergraph.Au urmat mai mult de

240 de seminarii care au oferit audienþei
informaþii concrete despre serviciile ºi
aplicaþiile Intergraph, demonstraþii
tehnice, sfaturi practice ºi tehnici de la in-
structori specializaþi în tehnologii
geospaþiale. Conferinþa s-a încheiat cu un
dineu festiv organizat în Caesars’ Garden
la Gods Pool Oasis, cu prilejul cãruia invi-
taþii s-au putut bucura de un spectacol de
excepþie oferit de Cirque du Soleil. 

Lumea Geospaþialã 2008 
Aceeaºi lunã iunie va oferi prilej de

dezbatere geospaþialã, într-un cadru mai
restrâns de data aceasta ºi utilizatorilor de
tehnologie Intergraph români. Organizat
de Intergraph Computer Services cu spri-
jinul partenerului Microsoft România,
evenimentul va reuni la Sinaia pe toþi cei
implicaþi în managementul informaþiilor
geospaþiale din România. Timp de douã

Conferinþe ºi evenimente pentru 
uti l izatorii de tehnologie Intergraph

Agenþii le de siguranþã publicã nord-americane
au ales soluþi i le Intergraph 

de administrare a situaþii lor de urgenþã
Aplicaþiile integrate încurajeazã schimbul de date între agenþii

ºi jurisdicþii pentru a îmbunãtãþi eforturile de intervenþie rapidã în
situaþii de urgenþã. Din ce în ce mai numeroasele agenþii de sigu-
ranþã publicã din America de Nord demareazã proiecte realizate
cu soluþiile Intergraph pentru managementul acþiunilor de pre-
venire, rãspuns ºi raportare a situaþiilor de urgenþã. Alegerea con-
tinua a suitelor de programe Intergraph evidentiazã ascensiunea
companiei cãtre o poziþie de leader pe piaþã globalã de soluþii pen-
tru siguranþa publicã. Soluþiile Intergraph pentru administrarea
situaþiilor de urgenþã sunt folosite pentru a proteja mai mult de 1
din 12 oameni de pe planetã. Acum urmatoarele agenþii se alaturã
organizaþiilor de securitate din întreaga lume pentru a dezvolta
capacitatea de partajare a datelor pusã la dispoziþie de programul
integrat de siguranþã publica al Intergraph.

Statele Unite ale Americii
Regiunea Mercer, Pa. Politia, Pompierii ºi Ambulanþa: Ser-

viciul de Siguranþã Publicã din regiunea Mercer, localizatã în
partea de nord-vest a statului Pennsylvania, la graniþa cu
Ohio,care deserveºte 120.000 de persoane, a ales sã conteze pe

tehnologiile Intergraph pentru diviziile sale de Poliþie, Pompieri
ºi Ambulanþã. 

Shreveport, La. Politia ºi Pompierii: Ofiþerii de politie ºi pom-
pierii din a  treia cea mai mare zona metropolitanã a Louisianei
au adãugat la suita de programe Intergraph pentru siguranþa
publicã pe care deja o foloseau, programul pentru dispecerat
mobil tot de la Intergraph.

Administraþiile regiunii Athens-Clarke, Ga.: Poliþia regiunii
Athens Clarke ºi Poliþia Universitãþii din Georgia implementeazã
în momentul de faþã o suitã tehnologii Intergraph pentru a
asigura siguranþa ºi securitatea celor care viziteazã, trãiesc sau
lucreazã în acest oras universitar.

Canada
Politia ºi Serviciul de Pompieri din Hamilton (Ontario): Ser-

viciile de Poliþie ºi Pompieri din Hamilton sunt clienþi ai Inter-
graph de mai bine de 15 ani ºi au acum cea mai nouã versiune a
soluþiei de administrare a situaþiilor de urgenta de la Intergraph,
pentru a deservi cei 528,000 de cetateni care locuiesc în comuni-
tatea din capãtul vestic al Lacului Ontario.
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Anul 2008 a mãrit lista instituþi-
ilor româneºti de învãþãmânt supe-
rior afiliate la programele educa-
þionale Intergraph cu încã doi mem-
bri. Universitatea din Craiova ºi cea
din Sibiu au candidat cu succes la
obþinerea statutului de Laborator de
Cercetare Înregistrat al Intergraph.

Programul educaþional RRL (Re-
gistered Research Laboratory) este
oferit de Intergraph universitãþilor,
laboratoarelor ºi instituþiilor de ed-
ucaþie superioarã din întreaga lume.
Acest program oferã studenþilor,
profesorilor ºi cercetãtorilor,
tehnologii de ultimã generaþie ºi
consultanþã pentru dezvoltarea ac-

tivitãþilor practice de cercetare. Alã-
turi de Intergraph cercetãtorii au
posibilitatea sã analizeze noi  direcþii
ºi au puterea sã influenþeze dome-
niul lor de activitate. În program pot
participa universitãþi, laboratoare ºi
colegii ce folosesc tehnologie
geospaþialã ca bazã pentru proiectele
de cercetare ºi în general instituþiile
de educaþie superioarã care folosesc
programe pentru proiectele lor de
cercetare.

În acest program mai sunt în-
scrise pânã în prezent din România,
universitatea Dimitrie Cantemir din
Bucureºti ºi Universitatea Valahia
din Târgoviºte.
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“Ne bucurãm cã am trecut uºor la sistemul de dispecerate con-
trolat de computer dezvoltat de Intergraph” a spus Capitanul Mike
Schockley de la Poliþia Regiunii Athens-Clarke. “Funcþionalitãþile
de interoperabilitate oferite de sistem între agenþii ºi jurisdicþii au
permis jurisdicþiei noastre sã dezvolte un parteneriat cu Poliþia
Universitãþii din Georgia care s-a ataºat în sistem ca un satelit.

Mulþumitã programului pentru siguranþã publicã, regiunea
Athens-Clarke, din care face parte Universitatea din Georgia va
avea o comunitate ºi un mediu universitar mai sigure. Acum, pe
masurã ce ne îndreptãm spre ultimele etape ale implementãrii sis-
temului de administrare a datelor, ce urmeazã sã fie lansat în
aceastã varã, ne aºteptãm la acelaºi nivel excelent de colaborare
tehnicã ºi consultanþã. 

“Serviciul de Politie din Hamilton foloseºte de mai bine de 15
ani Intergraph CAD, care a fost primul ºi singurul sistem CAD pe
care l-am folosit”, spune Mark Allan, Administratorul sistemului
de comunicare de la Poliþia din Hamilton. “Primul nostru partene-
riat a fost avangardist ºi încã îi consideram cei mai buni din dome-
niu. Folosit acum pentru ambele servicii de urgenþã, poliþia ºi
pompierii, sistemul s-a dovedit de nepreþuit de nenumarate ori.

,,Suntem încântaþi de parteneriatul pe care agentiile noastre,
Serviciul de Poliþie din Shreveport ºi serviciul 9-1-1 din Caddo 
l-au încheiat cu Intergraph pentru dezvoltarea unui sistem de date
mobile pe toatã suprafaþa jurisdicþiei Caddo, pentru toate agenþi-
ile de siguranþã publicã. Dorim ca acestea sã comunice mai efi-
cient, ºi sã facã schimb de date într-o reþea de informaþii comunã”
a spus Administratorul serviciului 9-1-1 din Caddo, Martha
Carter. “Considerãm cã utilizarea soluþiei de date mobile de la In-
tergraph va oferi agenþiilor noastre flexibilitate ºi ne va permite sã
obþinem interoperabilitate realã a datelor intre toate agenþiile
noastre de siguranþã publicã.,,

“Soluþiile Intergraph pentru administrarea situaþiilor de ur-
genþã ofera agenþiilor de siguranþã publicã avantaje esentiale pen-
tru reuºita misiunilor de salvare desfaºurate de cãtre operatori, dis-
peceri ºi a oamenilor de ordine care ajung primii la locul inciden-
tului.” a spus Reid French, vicepreºedinte executiv ºi director de
operaþiuni al Corporaþiei Intergraph. Suntem onoraþi sã incheiem
parteneriate cu aceste agenþii, sã le susþinem eforturile de prote-
jare ºi asigurare a securitãþii ºi a vieþii celor care viziteazã, traiesc
ºi lucreazã în aceste comunitãþi.

Încã douã universitãþi din 
România acceptate în programul 

educaþional al Intergraph

zile manageri, consilieri ºi preºedinþi din
administraþiile centrale ºi locale, dar ºi din
companii de transporturi, utilitãþi ºi comu-
nicaþii vor discuta ºi dezbate succese ºi ob-
stacole cu care s-au întâlnit în activitatea
lor geospaþialã.
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