
DESCRIERE PRODUS

Intergraph Planning&Response este o aplicaţie dedicată 
centrelor de operaţiuni de urgenţă și personalului de 
comandă mobil pentru gestionarea evenimentelor majore.

Utilizatorii pot coordona informaţii și resurse între diverse 
organizaţii, la nivel strategic și tactic.

Integrarea perfectă cu I/CAD permite o coordonare 
suplimentară la nivel operaţional pentru managementul 
integrat al incidentelor. Intergraph Planning&Response 
asigură procese eficiente, eficace și de colaborare pentru 
evenimente majore planificate, dezastre și situaţii de 
urgenţă neplanificate.

Colaborare efiCientă în Cazul 
unor evenimente majore

Agenţiile de ordine şi siguranţă publică, echipele de 
intervenţie, forţele speciale, sistemul militar şi echipele de 
intervenţie în situaţii critice se confruntă de multe ori cu 
graniţe adimistrative sau de jurisdicţie. 

Pentru a facilita procesele de decizie complexe dar 
şi pentru a oferi o viziune de ansamblu a situaţiei, 
Intergraph Planning&Response integrează în timp real 
datele evenimentelor cu ajutorul listelor de verificare şi a 
diagramelor de organizare care pot fi modificate. În plus, 
Intergraph Planning&Response automatizează funcţii de 
comunicare şi calendarul de monitorizare pentru a uşura 
sarcina în gestiunea situaţiilor de urgenţă. 

CreaŢi Planuri De aCŢiune DinamiCe

Intergraph Planning&Response oferă posibilitatea de a 
crea planuri de acţiune automatizate şi dinamice care pot 

fi actualizate uşor şi rapid. Acest aspect este deosebit de 
important în cazurile în care diverşi factori contribuie la 
evoluţia unui scenariu. 

Cu funcţionalităţi simple de tipul "drag and drop" Intergraph 
Planning&Response facilitează actualizări rapide şi 
informări despre eveniment. 

SuPort Pentru DeCizii CritiCe

Deciziile informate şi fundamentate sunt bazate pe dovezi, 
precum şi pe sarcina clară a misiunii pentru a putea 
identifica grupuri ostile, izolate, locaţii de decontaminare, 
efectua evacuări etc. 

Intergraph Planning&Response combină procesarea datelor 
geospaţiale pentru informaţii secrete bazate pe locaţie cu 
adaptabilitatea sistemelor web pentru a putea oferi date 
relevante centrelor de comandă şi agenţilor din teren. 

benefiCii

            Cadre de sprijin

Sistem IT ușor de utilizat care sprijină cadrele de comandă 
pentru pregătiri, răspuns și recuperare de urgenţă.

            maximizarea resurselor

Oferă cea mai bună organizare a diverse resurse limitate 
prin intermediul informaţiilor complete pentru procesele de 
colaborare şi comandă eficiente.      

             îmbunătăţirea coordonării

Previne eforturile duplicate, acţiuni conflictuale, riscuri 
inutile, confuzie și întârzieri.

interGraPH PlanninG&reSPonSe
Colaborează în mod eficient cu privire la evenimentele majore



CaPabilităŢi

 informaŢii Partajate

Distribuie și prezintă informaţii ușor și sigur, inclusiv 
date în timp real, hărţi și notificări.

 PerformanŢă riDiCată

Experienţă de înaltă performanţă și disponibilitate 
ridicată. Modul de lucru deconectat și funcţionalitatea 
avansată Geocaching asigură o utilizare neîntreruptă.

 ConfiGurabilă

Profită de reguli și un motor de flux de lucru extrem de 
configurabile. Suport pentru șabloane predefinite și 
concept de operaţii.

  ușor De utilizat

Se pot implementa, gestiona și folosi cu ușurinţă 
diverse organizaţii.

  GiS inteGrat 

Beneficiu din partea GeoMedia Smart Client, o 
platformă de hartă prietenoasă care acceptă imagini și 

Despre Hexagon Safety & Infrastructure
Hexagon Safety and Infrastructure este specializat în oferirea guvernelor şi furnizorilor de servicii soluţii critice de business şi pentru misiuni.  Un lider global, 

un inovator dovedit şi partener de încredere, software-urile şi expertiza industriei  ajută la îmbunătăţirea a milioane de vieţi prin comunităţi mai sigure, servicii 

publice mai bune şi, mai mult, infrastructură fiabilă. 

Despre Intergraph Computer Services
Intergraph Computer Services în cei peste 20 de ani de experienţă la nivel naţional şi internaţional a implementat o gamă largă de soluţii geospaţiale “la cheie” 

reunind specialiști, cunoștinţe în domeniu, date, precum și tehnologii avansate pentru a genera informaţii acţionabile în vederea fundamentării deciziilor 

operaţionale, tactice și strategice.

servicii web deschise.

 moDule De aPliCaŢii

Mesaje, managementul resurselor, analiză spaţială, 
termene și calendare, cartografiere mentală, management 
de îngrijire a victimelor și multe altele.

   inteGrare i/CaD

Creează evenimente I/CAD, corelează evenimente 
existente și monitorizează evenimente și unităţi.

Centru de comandă


