
Gestiune mai eficientă
a activităţilor de urbanism

din România



Management urbanistic complet şi
integrat, direct din hartă

Toate documentaţiile
ţial

de urbanism sunt
gestionate geospa
Documentele de amenajarea teritoriului (PATJ, PATZ, PATIC etc.)
si de urbanism (PUG, PUZ şi PUD) precum şi studiile de
specialitate, chiar şi regulamentul de urbanism aferent fiecărei
documentaţii sunt stocate în aceeaşi bază de date şi sunt
corelate informatic cu locaţia la care fac referire. Aplicaţia este
prevăzută cu funcţionalităţi specifice care permit introducerea,
consultarea şi actualizarea acestor informatii in formate
inteligente care permit identificarea automatizata a informatiei
dupa tipul acesteia, nu după documentul din care face parte.

Informaţiile de urbanism pot fi administrate şi
analizate pe zone definite
Administrarea unităţilor teritoriale de referinţă, a zonelor şi
subzonelor funcţionale din planurile de urbanism şi a
reglementărilor conţinute de acestea se poate face prin lucrul
în aceeaşi interfaţă şi accesând informaţiile direct din hartă. De
la atribute la restricţii şi reglementări, toate informaţiile
relevante pot fi ataşate şi corelate în baza de date direct la zona
sau unitatea de referinţă pentru a putea fi accesate în mod
centralizat şi inteligent.

Consultarea documenta .ţiilor de urbanism direct din hartă

Fundamentarea regimului tehnic prin analize
în hartă
În aceeaşi interfaţă de tip hartă

reglementăril
ei de interes. Mai mult, în funcţie

de obiectivul urmărit, utilizatorul poate
ţ

autorizaţiilor de construire/demolare.

, pot fi identificate automat
toate e de urbanism în vigoare, prin simpla
selectare a adresei sau a zon

realiza analize
geospa iale complexe multicriteriale pentru fundamentarea
r e g i m u l u i t e h n i c n e c e s a r c e r t i f i c a t e l o r d e
urbanism/

Consultarea zonelor funcţionale.

Generarea regimului tehnic direct din hartă.



Management geospaţial
activităţilor din

integrat al tuturor
compartimentul urbanism

Managementul obiectivelor de utilitate
publică
Structura bazei de date conţine opţiunea de a asocia
informaţiile relevante nu doar unei zone, dar şi unui obiectiv
declarat de interes pentru adminstraţie. Astfel, pe lângă
privirea de ansamblu informativă a statusului fiecărui
obiectiv vizat, aplicaţia poate furniza automat şi corelări
între acestea şi reglementările de urbanism care pot
interfera cu regimul de exploatare a acestuia.

Compartimente complet separate organizaţional, cum sunt direcţiile de mediu, de
cadastru, de infrastructură, de cultură şi altele, pot primi în format digital de la
departamentul de urbanism atât date deja încărcate, cât şi analize geospaţiale
predefinite pe care pot construi strategii de dezvoltare şi îmbunătăţire a situaţiei
existente.

Gestiunea nomenclatoarelor de diferite
tipuri
N

. Urban
Planner permite consultarea istoricului denumirilor

a
localizarea, geometria,

etc., eficientizând le de confirmare sau
identificare de adrese ori de

omenclatorul de artere gestionează artera încă din
faza de propunere, prin lotizări în planurile de
urbanism, ca în pasul următor să primească pe alt flux
de lucru denumirea stabilită prin actul normativ

de
artere şi alocărilor de numere poştale alături de
informaţia generală privind

activităţi
eliberare de certificate de

nomenclatură urbană.

Consultarea fişei arterei.

Utilizarea datelor în proiecte conexe
Principala provocare a unei administraţii publice este
el iminarea insular izăr i i informaţ ie i la nivelu l
compartimentelor, care are ca efect blocarea accesului la
informaţie şi inconsistenţa acesteia la nivelul instituţiei.
Urban Planner rezolvă aceasta problemă, înlocuind
aplicaţiile de „compartiment” cu un sistem informatic
integrat la nivel de instituţie. În noul sistem, informaţia
geospaţială va fi făcută accesibilă fiecărui funcţionar sau
manager printr-o soluţie care să iasă din tiparul aplicaţiilor
de cadastru-GIS şi să furnizeze inteligenţă geospaţială
pentru toate celelalte compartimente ale Primăriei.

Vizualizarea în hartă a sistemului de semnalizare trafic.

Distribuţia spaţială a unitaţilor de învăţământ preuniversitar.



Beneficii la nivel local,
judeţean şi regional

Fundamentarea politicilor de dezvoltare
locale, judeţene, regionale
Prin

Mai mult, s

funcţiile de căutare automată în toate documentaţiile
din sistem, pot fi centralizate automat şi rapid toate
argumentele obiective relevante pe baza cărora se iau
deciziile de aprobare a unui proiect de dezvoltare.

oluţia geospaţială poate verifica uşor apariţia
contradicţiilor între documentaţii adiacente, pentru a oferi
oraşului sau regiunii în discuţie garanţia păstrării aceleiaşi
”texturi” urbanistice şi constanţa criteriilor în aprobarea sau
respingerea unui proiect.

Rapoarte relevante pentru potenţialii
investitori
Prin funcţiile specifice de planificare urbană, metropolitană
sau regională, Urban Planner reprezintă un instrument

de administrare şi rezolvare a problemelor
comunitare. O utilizare eficientă a acestuia va ajuta la
revitalizarea zonelor subdezvoltate prin furnizarea
informaţiilor în domeniul oportunităţilor de afaceri
investitorilor interesaţi de o anumită zonă, precum şi
companiilor care intenţionează să-şi extindă afacerile

ijinind astfel înfiinţarea şi dezvoltarea de noi I.M.M.-uri.
Aceste informaţii pot fi extrase

sub formă de după
categoriile de interes selectate de urbanist. În funcţie de
obiectivul administraţiei publice, această facilitate oferită
de soluţia geospaţială poate constitui atât o metodă mai
eficientă de suplimentare a veniturilor instituţiei, cât şi o
modalitate indirectă de stimulare a investiţiilor în zona
gestionată.

modern

,
spr

la cerere în câteva minute
din sistem, rapoarte generate automat,

Reducerea costurilor operaţionale ale
administraţiei
Implementând Urban Planner, timpii necesari pentru
furnizarea de servicii

Cu ajutorul Urban Planner,
i a

lte departamente în scopuri diferite

vor fi mult diminuaţi prin eliminarea
prelucrărilor de date redundante, prin reducerea traficului
de informaţii între direcţii sau între primărie şi operatorii de
reţele şi în general, prin creşterea semnificativă a vitezei de
răspuns la toate solicitările (interne sau externe) care
implică procesare de informaţie.
nformaţi este întreţinută centralizat şi utilizată de mai
mu , deşi colectată o
singură dată.

Analiz lor cu poten .a zone ţial de investiţie

Analiză spaţială pentru delimitarea zonei metropolitane



Rezultate imediate, cu buget mic
şi investiţii protejate

Urbanism la nivel instituţional, nu (doar) departamental
Modelul de date cu care funcţionează Urban Planner a fost conceput astfel încât să permită
integrarea ulterioară a modului cu alte aplicaţii cum sunt cele de Registratură, Document
management, Taxe şi Impozite, Registrul Agricol, Venit Minim Garantat şi altele. Astfel,
informaţiile de urbanism vor putea fi utilizate şi de alte compartimente ale administraţiei

din aceeaşi bază de dată. Reciproc, departamentul de urbanism va putea integra
informaţii utile gestionate tradiţional de alte departamente sau chiar şi de alte instituţii. În
aceste condiţii, implemen poate reprezenta atât primul pas, cât şi
continuarea procesului de clădire a integrării eficiente a fluxului de informaţie la nivelul
întregii instituţii.

,
alimentate

tarea Urban Planner

Structura modulară oferă flexibilitate în
planul de informatizare a întregii
instituţii
Urban Planner poate fi implementat atât ca prim
modul de informatizare a activit

ve.

ăţii instituţiei, cât
ă într-un sistem deja existent, în

ordinea care satisface cel mai bine prorităţile
beneficiarului, fără perturbarea funcţionalităţii
acestuia. Structura modulară permite nu numai
obţinerea de rezultate concrete prin investiţii mai mici,
dar şi posibilitatea de a realiza obiectivul de
informatizare integrată a întregii instituţii în etape
bugetare succesi Soluţia poate fi utilizată de toate
compartimentele instituţiei prin extinderea ulterioară
cu alte module incluse în pachetul de soluţii INGEEA,
fiind astfel conservată investiţia iniţială în aplicaţiile
software GIS de bază

şi
prin integrare ulterioar

Securizarea investiţiilor în date
Deşi are o structură fixă, preconfigurată, Urban Planner a fost
concepută în aşa fel încât la ţin cont
de contextul existent şi de investiţiile clientului în aplicaţii
informatice şi în date, valorificându-le la maxi
hartă a datelor existente.

fiecare implementare se poate e

m prin integrarea în

Implementare rapidă: Urban Planner este o soluţie
deja testată şi rodată
Acest modul din suita Ingeea a fost standardizat pe baza experienţei
Intergraph Computer Services în implementări de soluţii pentru
ur nivel judeţean (Consiliile judeţene Mureş, Constanţa,
Dolj, Gorj, Vâlcea) sau (Primăriile Bucureşti, Braşov,
Oradea, Sibiu, Târgu- Primăria Nadeş -

a judeţului Mureş.)

banism la
municipal

Jiu) sau chiar comunal ( proiect
pilot în care datele comunei sunt transmise în banca de date tehnice



O soluţie construită pe
concepte informatice moderne

Utilizarea unui set de date unic
Toate datele sunt gestionate într-o bază de date unică
la nivelul instituţiei, la care au acces toţi utilizatorii în
funcţie de drepturile alocate. Conexiunea la date este
directă, astfel orice modificare a datelor este vizibilă
oricărui utilizator conectat.

Analize dinamice care se actualizează
odată cu modificarea criteriilor
Urban Planner este construit pe platforma tehnologică
GeoMedia de la Intergraph, unica aplicaţie geospaţială
software cu funcţii care permit realizarea de analize în
cascadă şi parametrizate care se actualizează
automat la modificarea criteriilor de analiză. Acest
lucru permite nu numai o utilizare mai uşoară a
aplicaţiei, dar şi economii semnificative de timp şi de
efort, precum şi crearea de şabloane de analiză care
pot fi utilizare ulterior de oricare alt utilizator,
indiferent dacă acesta are pregătire geospaţială sau
nu.

Acces nelimitat la date pentru un
număr mare de utilizatori
A de baze de date de tip
three tier

pr

plicaţia utilizează arhitecturi
capabile să deservească eficient un volum

de date mare la un număr mare de utilizatori. De
asemenea, deoarece este bazată pe tehnologia Web,
permite creşterea actic nelimitată a numărului de
utilizatori definiţi iniţial.

Acces securizat la date pe bază de
competenţe prin user şi parolă
Mecanismele de gestionare şi control acces la date
sunt standard şi permit o gestiune unitară a drepturilor
de acces ale utilizatorilor. Pentru fiecare grupă de
utilizatori sunt definite seturile de date la care aceştia
au acces, datele sunt gestionate pe baza drepturilor de
acces

Compatibilitate cu standardele la
nivel de industrie

nativă

Integrarea datelor din mai multe seturi de date
Open Geospatial Consortium

(OGC).

se realizează
prin utilizarea standardelor

Acest lucru permite aplicaţiei Urban Planner accesul
concurent şi direct (fără operaţii de import/export sau
conversie) la formatele de date şi la serviciile de
acces/oferire de date, prevăzute de standardele OGC.

Arhitectură deschisă
Arhitectura deschisă şi bazată pe standarde a Urban
Planner asigură nu numai extinderea sistemului cu module
suplimentare care pot fi adăugate ulterior ca urmare a
evoluţiei cerinţelor beneficiarului, cât şi premisele necesare
interoperabilităţii intra şi interinstituţionale.



Toate soluţii e Ingeea respectă cerinţele de integrare europeană şi
standardizare mentarea Urban
Planner va ridica eficienţa departamentului dumneavoastră de
urbanism la nivel european prin:

l
ale directivei Inspire. De aceea, imple

Urbanism european
pentru oraşe româneşti

fundamentarea deciziilor de urbanism pe analize şi rapoarte mai rapide,
mai precise şi mai complexe prin automatizare informatică ă

utilizare facilă a soluţiei datorată integrării tuturor informaţiilor în harta
inteligentă

integrarea informaţiilor de urbanism în fluxul informaţional general al
instituţiei

grad ridicat de interoperabilitate datorită structurii modulare şi a
arhite

modern

cturii deschise
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