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C
omunitatea utilizatorilor de
Soluþii Geospaþiale s-a întrunit
anul acesta la San Francisco
în cadrul Evenimentului
GeoSpatial World. Participarea

a fost una globalã, factori de decizie,
manageri, membri ai departamentelor
tehnice, analiºti, consultanþi sau dezvol-
tatori din mai toate þãrile fiind atraºi de
lumea informaþiilor geospaþiale ºi de
soarele Californiei. Participarea româ-
neascã la evenimentul susþinut de
Intergraph Mapping and Geospatial a
fost una importantã, atât prin partici-
panþi cât ºi prin proiectele prezentate.
Alãturi de echipa Intergraph Computer
Services au participat: Ioana Raicu,
ºefa IT-ului din Primãria Bucureºti, Traian
Luncan – ºeful Asociaþiei Arhitecþilor ªefi
de Municipii din Romania ºi Gabriela

Gavriº – ºef Serviciu GIS la Primãria Oradea.
Au fost susþinute prezentãri din partea
Primãriei Oradea, Societãþii Traselectrica
ºi Consiliului Judeþean Mureº. Din neferi-
cire reprezentanþii ultimelor douã instituþii
nu au participat la eveniment iar pre-
zentãrile au fost susþinute de membrii
echipei Intergraph. Mai mult, România
ºi-a adjudecat ºi premiul din categoria
soluþiilor administraþiilor publice cu sis-
temul informatic Bancã de Date Urbanã
de la Primãria Municipiului Bucureºti.

Prezenþe româneºti
Unul dintre participanþii din România,

Gabriela Gavriº, de la Primãria Oradea, ne-a
declarat: „În cadrul conferinþei, Primãria
Municipiului Oradea a susþinut prezen-
tarea Oradea GIS Local Consortium – Open
Management Information System. Cu

aceastã ocazie a fost prezentat proiec-
tul iniþiat în urmã cu un an, privind stabi-
lirea standardelor geospatiale. Pentru
acest proiect Primãria Oradea a benefi-
ciat un grant oferit de Intergraph USA.“

În fiecare an, conferinþa reprezintã o
sursã importantã de informare, dar ºi de
formare pentru cei interesaþi de tematica
geospaþialã. La seminariile, workshop-urile
ºi cursurile organizate, participanþii au
putut afla informaþii despre fructificarea
optimã a soluþiilor geospaþiale existente
pentru atingerea întregului potenþial al
acestora, precum ºi despre fuziunea
dintre tehnologia geospaþialã cu tehno-
logia informaþiei. Printre sesiunile cele
mai apreciate ale evenimentului au mo-
dulele de training focalizate pe tematici
de tipul „Cum sã iei decizii operaþionale
mai rapide ºi mai bune”, „Maximizarea

refolosirii datelor geospaþiale“, dar ºi
pe modalitãþi de realizarea accesului la
date pe tot cuprinsul instituþiei sau
construirea unei instituþii conºtiente de
propriile resurse. Adiþional sesiunilor
tehnice, sunt organizate expoziþii cu
soluþii, produse ºi servicii demonstra-
tive atât din partea Intergraph Mapping
and Geospatial Solutions, cât ºi din
partea altor furnizori dar ºi prezentãri
susþinute în special de invitaþii din alte
þãri. Aici sunt analizate trenduri în afaceri
ºi industrie, direcþii tehnologice ºi
dezvoltãrile de ultimã orã, dar mai ales
soluþiile omologilor din alte instituþii la
probleme critice, precum ºi aplicaþii ale
tehnologiei ºi a soluþiilor geospaþiale
din perspectiva utilizatorului interna-
þional, a partenerilor ºi a Intergraph. 

De la participanþii români, am aflat
cã selectarea seminariilor a fost dificilã
datã fiind atât complexitatea organiza-
toricã, cât ºi abundenþa de tematici
interesante, unele desfãºurându-se în
paralel. „Având în vedere cã lucrez în
administraþia localã eu am participat
la seminarii din cadrul secþiunilor
Administraþie localã, Elemente de bazã
ºi Really Neat Stuff în special, pe teme
de standardizare ºi sisteme deschise.
Printre cele mai interesante prezentãri
la care am participat aº menþiona:
„Intergraph Government Overview and
Update“, „Open Data Consortium
Achievement: Requirements for Auto-
mating Geospatial Transactions“, „The
Synergy of OGC Standards and Inter-
graph Technology for Geospatial Intelli-
gence“ ºi „Heritage and Sustainable
Planning Practices in Dimensions of
Both Time and Space“. În cadrul semi-
narului „Intergraph Government Overview
and Update“ s-a realizat o trecere în
revistã a proiectelor GIS de anvergurã
finalizate în ultimul an în cadrul adminis-
traþiilor publice din toata lumea. Dintre
proiectele prezentate mi-au atras atenþia:
Primãria din San Jose ºi Agenþiile de
cadastru din China, Cehia ºi Brazilia“,
a mai afirmat Gabriela Gavriº.

Puncte de atracþie
Ceea ce atrage în fiecare an un

numãr impresionant de participanþi
este faptul cã GeoSpatial World repre-
zintã o ocazie excelentã pentru actuali-
zãri ale informaþiilor de specialitate ºi
nu numai. Cele trei zile de program
tehnic au cuprins peste 200 de sesiuni
concentrate pe modalitãþile de aplicare

ale tehnologiilor ºi soluþiilor geospaþiale
ºi organizate pe categorii reprezentând
industrii din cele mai variate: utilitãþi ºi
comunicaþii, transporturi, armatã ºi
servicii de informaþii, administraþie
localã ºi regionalã, guvernare naþionalã
ºi federalã, fotogrammetrie ºi detectare
la distanþã.

Aceste sesiuni au avut un succes
atât de mare chiar de la început, încât,
la cererea participanþilor au fost
organizate programe de pregãtire
certificate pentru dezvoltarea aptitu-
dinilor de a utiliza soluþiile ºi produsele
Integraph în aplicaþii web, prelevarea
de imagini terestre, GPS ºi manage-
mentul resurselor geospaþiale. Pentru
experienþa practicã a doritorilor au fost
organizate tururi tehnice în timpul cãro-
ra participanþii au putut vizita companii
client ale Intergraph pentru a vedea în
funcþiune soluþii geospaþiale pe o
gamã largã de industrii. În paralel, s-au
desfãºurat întâlniri ale IGUC (Intergraph
Geospatial Users Community) sub
forma unor forumuri deschise de dis-
cuþii în care participanþii au putut
aduce feedback direct ºi comentarii
despre produsele Intergraph ºi despre
cum pot fi ameliorate acestea pentru a
satisface cerinþele practice ale clienþilor
ºi pot discuta liber cu omologii despre
problemele întâlnite, soluþii inovative
etc. De asemenea, au fost facilitate, la
cerere, întâlniri individuale cu experþi
Intergraph pentru a discuta despre pro-
duse ºi fluxuri de producþie ºi pentru a
le pune întrebãri specifice.

Gabriel Vasile

Utilizatorii de GIS, 
întruniþi la San Francisco

În fiecare an, în cadrul
conferinþei GeoSpatial
World se acordã Intergraph
Registered Solutions
Provider Awards. Aceste
premii au fost create pentru
a recompensa activitatea
acelor parteneri
Intergraph care au realizat
performanþe de excepþie în
anul precedent în vânzãri,
iniþiative de servicii ºi imple-
mentãri de soluºþi.
Programul Registered
Solutions Provider (RSP) este
o reþea de parteneriate cu
companii independente a
cãror activitate este concen-
tratã pe dezvoltare, vânzare,
promovare ºi sprijin acordat
soluþiilor geospaþiale indus-
triale bazate pe tehnologie
GeoMedia Intergraph. Pentru
al treilea an la rând,
începând chiar cu prima
ediþie, lucru remarcat ºi de
organizatori în discursul de
deschidere, Intergraph
Computer Services se
situeazã în topul partenerilor
Intergraph ºi a primit ºi anul
acesta premiul pentru
recunoaºterea performan-
þelor sale deosebite din
anul 2004.
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Primãria Municipiului Bucureºti, prin Ioana Raicu, 
director Direcþia Sisteme Informatice a primit premiul
pentru soluþii GIS în Administraþie Publicã

D-na Preetha Pulusani, preºedintele Intergraph
Mapping and Geospatial Solutions, înmânând
premiul d-lui Marcel Foca, director general al
Intergraph Computer Services


