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Desprins� ca idee �i concept din proiectele dezvoltate 
de Intergraph Computer Services pentru Poli�ia Român�, 
solu�ia geospa�ial� Urban Safety a fost construit� pentru 
a r�spunde cerin�elor speci� ce ale institu�iei Poli�iei 
Comunitare.
Practic, Urban Safety s-a n�scut prin combinarea 
principiilor �i structurii unui sistem de plani� care 
operativ� �i raportare cu func�ionalit��ile unei aplica�ii 

de monitorizare prin GPS a ma�inilor, precum �i cu cele 
ale unei aplica�ii de dispecerizare a echipajelor de ordine 
public�. A rezultat un instrument complex care permite 
un management superior al tuturor activit��ilor operative 
desf��urate de patrulele poli�i�tilor comunitari. Mai 
mult, cu ajutorul Urban Safety, plani� carea strategic� 
va �  fundamentat� pe analiza spa�ial� �i temporal� a 
fenomenului infrac�ional.

Plani� care �i monitorizare în timp real 
a for�elor de ordine public�

Vizualizare separat� sau grupat� a incidentelor introduse
În orice moment, sistemul permite vizualizarea tuturor incidentelor introduse care pot 
�  grupate cu un singur clic in func�ie de obiectivul urm�rit  dup� mai multe criterii (tipul 
incidentului, tipul faptei, persoana, data de început sau sfâr�it etc)

Câmpuri separate pentru a putea folosi 
� ecare informa�ie în analize
Fi�ele de înregistrare a incidentelor au fost detaliate pe mai multe 
sub� �e tocmai pentru a permite realizarea de analize pe oricare din 
câmpurile de date. În plus, acest mod de organizare a informa�iei 
ofer� un sprijin suplimentar pentru reducerea factorului de 
subiectivitate �i eroare asociat de obicei cu interven�ia factorului 
uman.

Introducere în sistem a tuturor 
informa�iilor relevante
Sec�iunea de populare a bazei de date cu informa�ii legate 
de incidente a fost conceput� pentru a permite consemnarea 
sistematizat� a tuturor detaliilor care pot folosi ulterior atât la 
rezolvarea problemelor cu care se confrunt� poli�i�tii pe teren, 
cât �i pentru prevenirea unora viitoare.

Înregistrarea incidentelor
Toate informa�iile relevante despre incidentele la care au intervenit 
for�ele de ordine ale Poli�iei comunitare sunt introduse în sistem 
cu ajutorul unei interfe�e intuitive, u�or de utilizat. Astfel se 
contureaz� treptat o baz� de date a incidentelor în care informa�iile 
pot �  corelate multicriterial �i geogra� c. Cu cât mai multe date 
introduse, cu atât aplica�ia devine mai util� atât pentru poli�ist, cât 
�i pentru anali�ti �i manageri care pot consulta �i analiza tiparele 
apari�iei incidentelor care fac obiectul activit��ii de asigurare a 
ordinii publice.



Prelucrarea informa�iilor introduse în sistem poate 
avea ca rezultat observarea de tipare ale fenomenului 
infrac�ional, a punctelor de interes strategic sau a 
distribu�iei pe perioade de timp. Op�iunile de extragere a 
altor informa�ii �i analize din sistem permit o plani� care 
mai e� cient� a resurselor, precum �i alocarea �i trimiterea 
patrulelor în zonele în care este mai mare nevoie de 
acestea.

Plani� carea �i gestionarea 
mai bun� a resurselor

Administrarea parcului de ma�ini 
�i a echipamentelor speci� ce
Solu�ia are prev�zute sec�iuni în care sunt 
introduse informa�ii despre ma�ini sau alte 
efecte utilizate pe teren, astfel c� administratorul 
poate consulta eviden�a autovehiculelor 
disponibile, cui au fost încredin�ate, dar �i date 
tehnice despre � ecare în parte.

Gestionarea patrulelor pe evenimente 
plani� cate
Sistemul permite realizarea de activit��i de repartizare �i 
plani� care a agen�ilor in cazul evenimentelor publice sau de alt� 
natur�. Astfel, nu numai c� resursele umane pot �  plani� cate în 
moduri mai e� ciente, îns� în orice moment, o� �erul de serviciu 
poate consulta direct din hart� statusul unei persoane sau a unei 
patrule, dar �i al unui eveniment speci� c care necesit� prezen�a 
poli�i�tilor comunitari.

Gestionarea misiunilor �i a schimburilor
Fiecare misiune poate �  descris� în sistem �i corelat� cu 
schimburile stabilite pentru � ecare echipaj în parte. Pentru o 
utilizare mai facil�, tipurile de misiuni (patrulare, supraveghere, 
n�vod, supraveghere etc) sunt deja de� nite.



Dispecerul poate vizualiza lista de incidente �i poate consulta pozi�ia vehiculelor din dotare, monitorizând în � ecare 
moment loca�ia patrulelor. Comunicând cu agen�ii de pe teren, el poate realoca pe loc destina�ia unei ma�ini, 
trimi�ând-o la locul unui nou incident în desf��urare �i le poate trimite informa�ii utile din sistem care îi vor ajuta la 
fa�a locului.

Dispecerizare �i monitorizarea 
ma�inilor

Control mai bun al rutelor de 
patrulare
Aplica�ia permite � gurarea atât a rutelor plani� cate 
pentru � ecare ma�in� în parte, cât �i ilustrarea istoricului 
deplas�rii ma�inilor. Aceasta permite vizualizarea de 
c�tre dispecer a abaterilor de la traseele stabilite �i 
interven�ia imediat� în cazul în care sunt probleme.

Asisten�� pentru patrulele din teren
În timp ce ma�ina se deplaseaz� la locul incidentului 
raportat, dispecerul poate a� a direct din hart� informa�ii 
relevante despre zon�, adresa indicat�, incidente 
anterioare sau alte informa�ii utile pe care le poate 
comunica prin sta�ie poli�i�tilor a� a�i în misiune.

Vizualizare în hart� în timp real
Aplica�ia recep�ioneaz� semnalul de la dispozitivele GPS 
instalate pe ma�inile de patrulare, permi�ând vizualizarea 
pe ecranul dispecerului a pozi�iei pe harta ora�ului a 
� ec�rui echipaj.



Toate informa�iile introduse în sistem pot servi ca baz� de generare a unor rapoarte strategice pentru management. 
Acestea pot �  prede� nite sau create ad-hoc de analist dup� criteriile de interes. Mai mult, � ltrele dup� care se 
realizeaz� analizele pot �  salvate pentru reutilizare, permi�ând nu numai economii de timp �i efort, dar �i diseminarea 
cuno�tin�elor �i a experien�ei de lucru de la o� �erii cu vechime înspre noii intra�i în sistem.

Analiza activit��ilor �i rapoarte 
pentru management

Rapoarte prede� nite pentru 
fundamentarea deciziilor 
manageriale
Toate rezultatele descoperite în activitatea de analiz� 
pot �  organizate u�or în aplica�ie sub forma rapoartelor 
de sintez�. Acestea pot �  prede� nite, cu structuri gata 
de preluat din sistem sau pot �  construite dup� criteriile 
cerute de manager.

Filtre inteligente care se pot salva
Pentru a u�ura munca anali�tilor, solu�ia a fost prev�zut� 
cu func�ii de salvare a interog�rilor dorite. Astfel, nu 
numai c� se pot face economii de timp pentru analizele 
viitoare, dar se faciliteaz� �i transferul de cuno�tin�e de 
la poli�i�tii cu experien�� la cei mai nou intra�i în sistem.

Posibilitatea c�utarii pe mai multe 
criterii
Datorit� structurii de introducere a informa�iei în 
sistem pe câmpuri prede� nite, practic baza de date a 
incidentelor poate �  interogat� dup� aproape orice tip de 
informa�ie existent. Mai mult, criteriile pot �  combinate 
pentru analize complexe. De exemplu, o� �erul analist 
poate vizualiza într-o singur� interogare, dispersia �i 
dispunerea pe hart� a tuturor furturilor de buzunare, 
dintr-un cartier speci� cat, într-o anumit� perioad� �i 
care s� aib� în comun vârsta infractorilor �i un cuantum 
al daunelor prestabilit.



Urban Safety a fost special 
dezvoltat� pentru poli�ia comunitar�
Conceput� în proiectul pilot ca o extensie la sistemul 
geospa�ial al Prim�riei din Sibiu, solu�ia dedicat� 
compartimentului Poli�ie Comunitar� se muleaz� 
perfect pe � uxurile de lucru speci� ce unui departament 
al for�elor de ordine. Fiind pre-con� gurat� dup� modele 
reale, solu�ia va r�spunde cerin�elor de lucru operativ 
�i management al oric�rei direc�ii de poli�ie comunitar� 
din România. De la limbajul utilizat în interfe�e �i pân� 
la rapoartele prede� nite pentru management, solu�ia 
este proiectat� s� devin� imediat dup� instalare un 
instrument u�or de utilizat �i cu atât mai util cu cât 
incorporeaz� deja experien�� speci� c� activit��ilor 
poli�iene�ti.

Implementare rapid�, f�r� riscuri �i 
cu rezultate predictibile
Dac� nu a�i implementat niciodat� o solu�ie geospa�ial� 
în institu�ia dumneavoastr�, poate v� teme�i de 
problemele care pot ap�rea în evolu�ia unui astfel de 
proiect �i care, de ce s� nu recunoa�tem, sunt aproape 
inevitabile. Spunem aproape pentru ca noi ne-am izbit 
deja de ele �i acum �tim cum s� le ocolim. �tim unde 
vrem s� ajungem, la ce s� ne a�tept�m pe parcurs �i 
mai ales, cum s� dep��im obstacolele. �i v� vom sta 
al�turi pân� când � ecare poli�ist va înv��a s� completeze 
� ecare pagin� din � �a incidentului �i � ecare o� �er 
superior va surprinde � ecare subtilitate a analizelor sau 
a rapoartelor prede� nite. Vom avea timp pentru asta 
pentru c� Urban Safety este o solu�ie deja con� gurat�, 
testat� �i utilizat� de al�i bene� ciari. 

Integrare �i interoperabilitate
Construit� pe o tehnologie deschis�, Urban Safety va 
func�iona nu doar integrat� cu oricare alt� aplica�ie 
geospa�ial� din colec�ie, dar va permite �i integrarea 
cu aplica�ii ale altor furnizori (de tip DM, ERP, MIS, 
aplica�ii � nanciar-contabile etc). Astfel, pot �  exploatate 
date utile deja sistematizate de alte aplica�ii, cum se 
întâmpl�, spre exemplu, atunci când Urban Safety se 
integreaz� cu o aplica�ie de management al resurselor 
umane.

Singura aplica�ie care integreaz� în 
hart�, în timp real, toate activit��ile 
Poli�iei Comunitare
Pentru c� în domeniul siguran�ei publice, orice timp 
pierdut poate �  diferen�a dintre o misiune de succes �i 
un e�ec, am construit solu�ia Urban Safety în a�a fel 
încât timpii irosi�i cu schimb�rile de func�ii s� � e minim. 
Astfel, pentru orice rol îndeplinit de poli�istul din fa�a 
ecranului, de la dispecer la manager, de la operatorul 
de date la administrator, toate func�iile solu�iei sunt 
accesate din aceea�i interfa��, iar resursele vizualizate 
în timp real, oriunde s-ar a� a.

O aplica�ie gata construit� care va 
func�iona ca una la comand�



Urban Safety v� ajut� s� combate�i mai e� cient 
criminalitatea prin:

�  Stocarea, procesarea �i analiza tuturor informa�iilor   
  legate de incidente
�  Plani� care �i monitorizare în timp real a patrulelor
�  Management mai e� cient al resurselor



Intergraph
Computer Services

Tel.: +40 (21) 233 63 63
Fax: +40 (21) 233 63 64

Putul lui Zam� r, Nr. 22-24, 
Et. 3, Sector 1, 

Bucuresti, 011683
www.ingr.ro


