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Dupã ce a mutat GIS-ul din domeniul cadas-

trului în cel al instrumentelor de manage-

ment, Intergraph Computer Services aduce

o nouã schimbare în abordarea domeniului.

Compania a dezvoltat ºi lansat o familie de

produse preconfigurate, modulare ºi care im-

plicã în efort minim de implementare, pre-

cum ºi o investiþie etapizatã. MMaarrcceell  FFooccaa,,

DDiirreeccttoorr  GGeenneerraall  IICCSS,, s-a oferit sã ne deta-

lieze originea ºi scopul suitei Ingeea.

Ce oportunitãþi de piaþã au determi-
nat ICS sã dezvolte suita de soluþii
geospaþiale preconfigurate Ingeea? 

În urma unui efort de „evanghelizare“
susþinut de-a lungul anilor, precum ºi a
mai multor implementãri de soluþii geo-
spaþiale de succes, Intergraph a schimbat
mitul popular care sugera cã „GIS = cadas-
tru”. Astãzi beneficiarii noºtrii ºi-au au-
tomatizat cca 75-80% din activitãþile lor de
gestiune a teritoriului sau a infrastructurii,
ceea ce înseamnã o pondere net diferitã
faþã de cea obþinutã prin livrarea unor li-
cenþe cãtre departamentul de cadastru sau
biroul GIS al instituþiei. Realitatea a de-
monstrat cã doar livrarea de licenþe soft-
ware, fie ele ºi de GIS,  sunt bune pentru
acoperirea unor nevoi punctuale. Însã
atunci când se pune problema automa-
tizãrii câtorva zeci de fluxuri de lucru care
trebuie sã funcþioneze ca un întreg indi-
vizibil, atunci doar un pachet de servicii de
implementare furnizat de consultanþi cu
expertizã în domeniul de activitate al be-
neficiarului (domain knowledge) poate re-
zolva cerinþa. Dupã cum poate aþi intuit
deja, implementarea cu succes a unei
soluþii geospaþiale complexe ºi de anver-
gurã, reprezintã o provocare majorã direct
proporþionalã cu beneficiile scontate. De
fapt, reprezintã începutul unui drum pe

parcursul cãruia evaluãrile de performanþã
se fac prin obiectivele de business ale ben-
eficiarului ºi nu prin numãrul de funcþii
informatice al licenþei software.

Sunt însã destule cazuri în care man-
agementul unei instituþii nu îºi poate per-
mite din diferite motive – insuficienþa
resurselor financiare, lipsa unui personal
de specialitate propriu care sã gestioneze
un asemenea proiect sau chiar teama faþã
de un eventual eºec al implementãrii – sã
demareze un proiect de anvergura întregii
instituþii. Aceºtia ºi-ar dori o abordare
treptatã, însã la prima analizã îºi dau seama
cã suma componentelor (adicã a diverselor
etape de implementare) va fi mult mai
micã decât rezultatul unei abordãri iniþiale
complete. ªi atunci sunt puºi în faþa urmã-
toarei dileme: sã porneascã pe calea pas-
cu-pas ºi renunþând din start la multe din-

tre dorinþe, sau sã mai aºtepte pânã vor
avea toate ingredientele necesare lansãrii
unui proiect amplu. În secolul vitezei nu
se poate pune problema aºteptãrii, prin ur-
mare aceastã opþiune de fapt nu existã. Sin-
gura alternativã rãmasã le garanteazã, de
fapt, cã nu îºi vor putea materializa toate
obiectivele propuse sau cã vor putea, dar
cu costuri de timp ºi bani mult mai mari.

Acesta este segmentul þintã vizat de
suita de soluþii Ingeea, iar noi ne-am pro-
pus sã întindem o mânã de ajutor celor
care se aflã în dilema de mai sus.

Prin ce se deosebesc aceste 
produse faþã de sistemele
geospaþiale livrate de ICS în 
cadrul proiectelor mari?

Diferenþele þin mai mult de forma de
comercializare ºi de structura de imple-

MANAGERIAL TOOLS Lumea geospaþialã

Ingeea, primele soluþii GIS
preconfigurate

Marcel Foca, Director General ICS



43octombrie 2008

Lumea geospaþialã MANAGERIAL TOOLS

mentare decât de conþinutul propriu-zis.
Practic, soluþiile Ingeea reprezintã o sin-
tezã a experienþei dobândite de ICS din
implementarea proiectelor la cheie pentru
sectorul public. Din soluþiile dezvoltate
pentru proiectele mari, cum au fost cele de
la Primãriile Bucureºti, Oradea, Braºov sau
Sibiu, am reuºit sã „extragem” ºi sã modu-
larizãm sisteme mai mici, astfel încât sã fie
aplicabile independent câte unui compar-
timent sau flux de lucru al instituþiei. Pri-
ma diferenþã este una de buget iniþial, pen-
tru cã automatizarea unui flux de lucru im-
plicã costuri mult mai scãzute decât cele
necesare automatizãrii tuturor fluxurilor
de lucru ale unei instituþii. Însã practic,
dacã îºi instaleazã toate modulele care îi
sunt necesare, instituþia va avea în final un
sistem cãreia îi garantãm cã va integra
toate fluxurile de lucru din toate compar-
timentele, precum ºi o bazã de date geo-
spaþiale unitarã din care se vor alimenta
toate modulele. Doar cã, spre deosebire de
o instituþie care abordeazã pieptiº un
obiectiv de informatizare generalã încã de
la început, un beneficiar Ingeea va putea
sã facã acelaºi lucru fãcând câte un pas
atunci când îi va permite bugetul (de obi-
cei). Totul se reduce la o chestiune de
resurse necesare ºi de cum pot fi ele utili-
zate în diferite situaþii. Cei care pot sã op-
teze încã de la bun început pentru un sis-
tem geospaþial integrat vor trebui sã spriji-
ne restructurarea semnificativã a instituþiei
într-un singur demers (ca o terapie de ºoc),
iar cei care au resurse mai limitate o vor
face în mai mulþi paºi. Rezultatul final va fi
în mare acelaºi, doar drumul parcurs va fi
destul de diferit.

Cui se adreseazã aceastã suitã 
de soluþii? Ce funcþionalitãþi 
specifice din cadrul unei instituþii
publice vizeazã? Pot fi abordate 
instituþiile publice la nivel de 
departament cu aceste soluþii?

Soluþiile Ingeea se adreseazã oricãrei
instituþii publice, fie ea primãrie, consiliu
judeþean sau de altã naturã ºi fiecare modul
se adreseazã eficientizãrii fiecãrui compar-
timent în parte ºi da, modularizarea a co-
borât pânã la nivel de departament. De
fapt, numai aºa putea fi obþinutã structura
preconfiguratã, pentru cã nu existã o struc-
turã general valabilã a unei aplicaþii de ma-
nagament informaþional care sã poatã sa-

tisface cerinþele oricãrui departament din-
tr-o instituþie publicã. De exemplu, soluþia
Urban Planner, care este un modul de ur-
banism, se adreseazã informatizãrii geo-
spaþiale a compartimentului de urbanism
al oricãrei instituþii publice ºi încorporeazã
funcþii specifice activitãþii urbaniºtilor care
nu pot fi extrapolate unei instituþii de
gestiune a apelor, de exemplu. Sigur, în-
tr-o anumitã mãsurã, existã similaritãþi în-
tre instituþii, însã forþa suitei Ingeea con-
stã tocmai în faptul cã rãspunde unor ne-
voi specifice, la costuri ºi cu resurse de apli-
caþii generale. Din acest motiv, procesul de
modularizare nu este unul foarte simplu ºi
am lansat suita Ingeea doar cu 3 soluþii,
cele mai specifice. Este vorba de un modul
de urbanism, comercializat sub denumirea
de Urban Planner, de un modul pentru
Poliþia Comunitarã, Urban Safety ºi o
soluþie dintr-o subcolecþie diferitã, County
Roads, care este un modul pentru manage-
mentul drumurilor. Alte module sunt în
curs de finalizare ºi vor fi scoase pe piaþã
pe rând, pe mãsurã ce vor fi definitivate.

Soluþiile Ingeea sunt off-the-shelf,
ceea ce implicã un timp redus 
de instalare. Sunt compatibile 
sistemele geospaþiale cu acest 
gen de livrare?

Dacã off-the shelf înseamnã cã benefi-
ciarul îºi poate instala aplicaþia singur,
atunci soluþiile Ingeea nu intrã în aceastã
categorie, deoarece necesitã ºi servicii de
implementare. Pe de altã parte, structura
preconfiguratã a fiecãrui modul din suitã
scoate soluþiile ºi din categoria proiectelor
la comandã, deoarece serviciile de configu-
rare sunt minime ºi nu sunt necesare servi-
cii de dezvoltare adiþionale. De aceea, noi
considerãm cã Ingeea este calea de mijloc
între cele douã tipuri de sisteme geospaþia-
le, combinând avantajele ambelor categorii. 

Care este diferenþa din punct de
vedere al investiþiei (costuri) faþã
de o abordare tradiþionalã?

Este aproape aceeaºi diferenþã pe care o
ai când îþi cumperi un calculator pentru
acasã ºi la început nu ai bani decât pentru
o configuraþie minimã cu care sã îþi faci
treaba, computerul în sine, apoi mai faci
rost de niºte bani ºi începi sã îþi iei ºi un TV
tuner ºi un DVD writer, apoi o impri-
mantã, pe urmã un scaner ºi aºa mai de-

parte. Mã pot hazarda sã fac aceastã com-
paraþie, deoarece, indiferent de modulul
Ingeea ales pentru începerea informa-
tizãrii, beneficiarul va primi o bazã de date
geospaþialã care va constitui fundamentul
pentru integrarea la nivelul întregii insti-
tuþii, chiar dacã la început vor fi fructifi-
cate cu predilecþie datele din comparti-
mentul informatizat. Mai mult, aplicaþiile
geospaþiale de bazã (aplicaþii din familia
GeoMedia) incluse în orice modul pot fi
utilizate de oricare alt compartiment al in-
stituþiei prin extinderea ulterioarã cu alte
module Ingeea, deci nu trebuie re-
cumpãrate de fiecare datã.

Pot comunica ºi face schimb de
date diferite instituþii publice care
vor implementa produse Ingeea?

Absolut! Toate soluþiile Ingeea permit
integrarea oricãrui modul cu oricare altul,
atât intra- cât ºi inter-instituþional. Însã cel
mai important este cã sunt construite pe o
tehnologie geospaþialã deschisã care face
posibilã comunicarea inter-instituþionalã
chiar ºi cu instituþii care au implementat
aplicaþii geospaþiale de la alt furnizor.
Aceastã integrare se întâmplã chiar fãrã
conversii de date, atâta vreme cât acestea
aderã la standardele industriei sau, doar cu
operaþii minime de conversii dacã stan-
dardele nu sunt respectate. De altfel, unul
dintre beneficiile suitei Ingeea este faptul
cã respectã ºi conservã investiþiile clientu-
lui în datele colectate atât anterior, cât ºi
post implementare. Orice modul Ingeea
poate prelucra ºi gestiona imediat datele
existente în instituþia clientului, indiferent
dacã formatul acestora este geospaþial sau
alfanumeric.

Ce formã de licenþiere implicã 
suita Ingeea?

Fiecare modul din suitã este creat pe
baza unor tehnologii pentru care într-ade-
vãr este necesarã licenþierea utilizatorului.
O parte din tehnologii aparþin corporaþiei
Intergraph, iar celelalte sunt aplicaþii dez-
voltate local de Intergraph Computer Ser-
vices ºi pentru care practicãm o metodã de
licenþiere similarã. Costurile de licenþã
sunt incluse în preþurile la care va fi ofer-
tat fiecare modul în parte ºi nu pot fi des-
prinse de componenta de servicii de im-
plementare a aplicaþiei în sine.
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