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Poliţia Federală Germană folosește soluţia 
Intergraph Planning & Response
Pentru o mai bună gestionare și sprijinire a operaţiunilor 
speciale și a evenimentelor majore, poliţia federală germană a 
implementat un instrument specializat de planificare și răspuns 
pentru centralizarea, coodonarea resurselor, comunicarea și 
managementul incidentelor.

Pentru o mai bună gestionare și sprijinire a operaţiunilor speciale 
și evenimentelor majore, liderii Poliţiei Federale Germane au 
identificat necesitatea unui instrument specializat de planificare și 
răspuns pentru centralizarea coordonatelor resurselor, comunicării 
și gestionării incidentelor.

agenţia a cerut o soluţie care să se integreze cu sistemul ei de 
dispecerizare asistat de calculator (Cad), oferind în același timp 
capacităţi suplimentare de gestionare a informaţiilor în timpul 
evenimentelor majore.  Poliţia Federală Germană avea nevoie, de 
asemenea, de o soluţie care să interfaţeze cu alte agenţii de servicii 
de urgenţă, precum și de fluxuri de lucru personalizabile care să 
sprijine diverse operaţiuni. 
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Soluţia 
Cu ajutorul soluţiei Intergraph Planning & 
Response, Poliţia Federală Germană este în măsură 
să planifice separat, să sprijine și să gestioneze 
operaţiuni speciale și incidente, rămânând în 
același timp conectat la sistemul său CAD. Cu 
Intergraph Planning&Response, operaţiunile 
și incidentele sunt gestionate într-o manieră 
ierarhică și trans-organizaţională. Software-ul 
interfaţează multiple agenţii și soluţii CAD terţiare, 
realizând simultan coordonarea resurselor, 
comunicarea și gestionarea incidentelor într-o 
manieră perfectă.

Soluţia permite personalului Poliţiei Federale 
Germane să customizeze fluxurile de lucru într-un 
mod proactiv bazat pe un set de ipoteze istorice, 
anterior unei operaţiuni speciale. În cazul în care 
are loc un eveniment neprevăzut, personalul 
Poliţiei Federale Germane este capabil să creeze 
fluxuri de lucru reactiv, în funcţie de condiţiile în 
schimbare și activităţile care au loc în teren. De 
asemenea, colectează, partajează și stochează 
operaţiuni și date geospaţiale pentru luarea de 
decizii complexe în timp real sau pentru analiza 
post eveniment.

 » Provocarea
Având 41 000 de angajaţi în toată Germania, 
Poliţia Federală Germană este una din cele 
mai mari organizaţii de poliţie din Europa. 
Responsabilă pentru securizarea frontierelor 
naţionale, protejarea infrastructurii de 
transport, combaterea terorismului și 
gestionarea operaţiunilor speciale, Poliţia 
Federală Germană susţine diverse scenarii 
poliţienești în marile centre urbane, zone 
nelocuite etc.

 » Soluţia 
Poliţia Federală Germană a ales Hexagon 
Safety & Infrastructure pentru a ajuta agenţia 
să obţină o mai bună gestionare a planificării 
și răspunsurilor prin intermediul unei soluţii 
specializate. Soluţia a permis Poliţiei Federale 
Germane să protejeze aeroporturile ţării, căile 
ferate şi viaţa a milioane de locuitori în fiecare 
zi.
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Contact
Intergraph Computer Services, partener Hexagon

Str. Puţul Lui Zamfir nr. 22-24, Sector 1, Bucureşti

T: +40 (21) 233 6363
E: office@ingr.ro
www.intergraph.ro


