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Suita de soluþii geospaþiale Ingeea a apãrut în urma fuziunii dintre tehnologie software creatã de lideri mondiali 

în IT ºi experienþa de 14 ani a companiei Intergraph Computer Services în dezvoltarea ºi implementarea de soluþii 

geospaþiale speci� ce pentru administraþia publicã din România. Astfel, Ingeea aduce sectorului public soluþii 

geospaþiale modulare care combinã bene� ciile unei aplicaþii de tip o� -the-shelf cu cele ale unei soluþii create 

special pentru un domeniu sau bene� ciar.

Benef ic i i le  apl icaþ i i lor  of f - the - shel f
combinate cu cele ale soluþiilor la comandã

Soluþii create special 
pentru sectorul public
Dupã 14 ani de dezvoltare de soluþii geospaþiale 

doar pentru sectorul public am ajuns la un nivel 

de înþelegere al administraþiei publice româneºti 

care ne-a permis sã construim � ecare soluþie 

din suita Ingeea respectând cerinþele speci� ce 

ale instituþiei sau compartimentului cãreia i se 

adreseazã. Spre exemplu, soluþia pentru urbanism 

nu doar modeleazã � uxurile speci� ce din orice 

direcþie de urbanism din România, ci merge pânã 

la încorporarea de formate prede� nite standard 

pentru tipãrirea de hãrþi tematice dupã diferite 

criterii urbanistice.

Implementare rapidã,
fãrã riscuri
ºi cu rezultate predictibile
Dacã nu aþi implementat niciodatã o soluþie 

geospaþialã în instituþia dumneavoastrã, poate 

vã temeþi de problemele care pot apãrea în 

evoluþia unui astfel de proiect ºi care, de ce sã nu 

recunoaºtem, sunt aproape inevitabile. Spunem 

aproape pentru ca noi ne-am izbit deja de ele 

ºi acum ºtim cum sã le ocolim. ªtim unde vrem 

sã ajungem, la ce sã ne aºteptãm pe parcurs ºi 

mai ales, cum sã depãºim obstacolele. ªi vã vom 

sta alãturi pânã când � ecare funcþionar va învãþa 

sã ruleze ultima analizã sau sã genereze ultimul 

raport. Vom avea timp pentru asta pentru cã 

soluþiile noastre sunt deja con� gurate ºi testate. 

Nu va trebui decât sã le instalãm.

Integrare ºi 
interoperabilitate
Soluþiile geospaþiale Ingeea pot �  implementate 

pe rând sau toate odatã, în ordinea care satisface 

cel mai bine prioritãþile bene� ciarului, fãrã ca 

asta sã afecteze funcþionalitatea acestora.

Mai mult, construitã pe o tehnologie deschisã, 

� ecare soluþie va funcþiona nu doar integratã cu 

oricare altã aplicaþie geospaþialã din colecþie, 

dar va permite ºi integrarea cu aplicaþii ale altor 

furnizori (de tip DM, ERP, MIS, aplicaþii � nanciar-

contabile etc).



Rezultate rapide, cu buget mic 
º i  i n v e s t i þ i i  p r o t e j a t e

Cu oricare din soluþiile 
alese, rezultate imediate
Indiferent care din soluþiile Ingeea va �  alegerea 

dumneavoastrã de început, odatã cu intrarea în 

exploatare, datele existente vor �  fructi� cate 

în analize complexe sau rapoarte relevante 

care vor ridica semni� cativ calitatea gestionãrii 

compartimentului vizat. Mai mult, acestea vor 

�  integrate într-o structurã care va constitui 

fundaþia pentru construirea bazei de date 

geospaþiale integrate la nivelul întregii instituþii. 

De aceea, dincolo de rezultatele concrete la 

nivelul compartimentului, implementarea iniþialã 

va reprezenta primul pas pe un drum sigur la 

sfârºitul cãruia toate � uxurile de lucru vã vor �  

automatizate, integrate ºi e� cientizate.

Economii chiar
de la prima investiþie
ªtim cã administraþiile publice din România se 

confruntã cu probleme bugetare care par a �  

egalate doar de imensa presiune publicã cãtre 

transparenþã ºi e� cienþã. Noi nu am inventat 

aplicaþia minune care rezolvã gratis toate 

problemele peste noapte, dar am creat posibilitatea 

ca orice instituþie care doreºte sã se modernizeze 

prin informatizare geospaþialã sã aibã rezultate 

rapide, cu un buget modest. Fiecare soluþie poate 

�  achiziþionatã prin achiziþii publice simple, iar 

implementarea acesteia va �  imediat vizibilã în 

termeni de productivitate ºi e� cienþã. Mai mult, 

platformele geospaþiale incluse în orice soluþie 

Ingeea pot �  utilizate de toate compartimentele 

instituþiei prin extinderea ulterioarã cu alte module 

INGEEA, � ind astfel conservatã investiþia iniþialã 

în aplicaþiile software GIS de bazã.

Securizarea
investiþiilor în date
Fãrã informaþii de prelucrat, orice sistem 

informatic este inutil. Astfel, pentru orice 

instituþie publicã, investiþiile în colectarea de date 

ºi în asigurarea calitãþii acestora sunt esenþiale ºi 

deseori solicitã bugete semni� cative. De aceea, 

in dezvoltarea soluþiilor noastre am acordat o 

atenþie deosebitã acestui aspect. Oricare din 

soluþiile din suitã poate gestiona datele colectate 

în instituþie anterior implementãrii, indiferent de 

formatul acestora. 

Nu ne credeþi pe cuvânt!
E normal sã vã aºteptaþi sã scriem doar lucruri 

bune într-un material promoþional. De aceea 

nu vã cerem sã � þi convinºi doar citindu-l, ci vã 

invitãm sã vã convingeþi de adevãrul celor de 

mai sus, discutând cu clienþii care deja utilizeazã 

soluþiile noastre. Lista celor mai importanþi clienþi 

ai noºtri este disponibilã pe pagina noastra de 

web www.ingr.ro. 



Cu ajutorul Urban Planner veþi putea:
•  sã consultaþi de la calculatorul propriu direct din hartã ariile de studiu ale � ecãrei 

documentaþii avizate, cu un minim de informaþii legate de proiectant, denumire lucrare, 

bene� ciar, informaþii privind data avizãrii ºi HCL-ul aferent sau alte informaþii asociate;

•  sã comparaþi cu un simplu clic situaþia existentã actualizatã la zi faþã de propunerile din 

documentaþia de urbanism analizatã;

•  sã localizaþi într-o fracþiune de secundã adresa sau zona analizatã, apoi sã a� ºaþi toate 

reglementãrile în zonã sau din zonele cele vecine ºi în cele din urmã sã generaþi automat 

regimul tehnic necesar pentru completarea certi� catului de urbanism sau autorizaþiei de 

construire/des� inþare;

•  sã trimiteþi investitorilor care vã pot sprijini, rapoarte generate automat cu informaþii 

coerente ºi corelate din toate ariile relevante pentru fundamentarea unor decizii de 

dezvoltare a unei zone;

•  sã generaþi direct din sistem rapoarte complete de fundamentare a politicilor de dezvoltare 

locale, judeþene sau regionale, ilustrând situaþia existentã sau scenarii simulate

...ºi multe altele.

Integrarea tuturor informaþiilor 
de urbanism în harta inteligentã

Dacã lucraþi sau conduceþi 

un departament de urbanism, 

cunoaºteþi deja volumul 

imens de muncã depus 

de funcþionari când cautã 

prin mii de documente de 

diferite tipuri, analizeazã 

sute ºi interpreteazã poate 

câteva zeci pentru a emite o 

autorizaþie sau un certi� cat. 

Unii dintre dumneavoastrã aþi 

fãcut deja un pas înainte ºi 

aþi implementat o soluþie de 

managementul documentelor 

care a însemnat, desigur, 

un progres ºi v-a adus 

economii de timp ºi de efort. 

Dar chiar ºi sub formã de 

arhivã electronicã, acestea 

vor �  analizate tot ca � ºiere 

separate. Informaþia de 

poziþionare geogra� cã este 

rar întâlnitã în aceste � ºiere 

sau poate sã lipseascã 

cu desãvârºire. Mai mult, 

lipsa unei legãturi directe 

(informatice) între datele 

spaþiale (planºe desenate, 

planuri cadastrale, date 

din mãsurãtori) ºi datele 

alfanumerice (reglementãri de 

urbanism), are ca consecinþã 

directã aplicarea di� cilã a 

reglementãrilor ºi probabilitate 

mult prea mare de eroare 

datorate implicãrii factorului 

uman într-o activitate care ar 

�  mult mai e� cientã dacã ar �  

automatizatã. Urban Planner 

rezolvã aceste neajunsuri prin 

integrarea tuturor informaþiilor 

de urbanism, indiferent de 

formatul acestora, într-o 

bazã de date unicã în care 

informaþiile sunt corelate ºi 

pot �  vizualizate, interpretate, 

analizate ºi raportate dupã 

necesitãþi.



Plani� care ºi monitorizare în 
timp real a forþelor de ordine

Desprinsã ca idee ºi concept 

din proiectele dezvoltate de 

Intergraph Computer Ser-

vices pentru Poliþia Românã, 

soluþia geospaþialã Urban 

Safety a fost construitã pen-

tru a se mula pe activitãþie 

speci� ce ale instituþiei Poliþiei 

Comunitare. Prin combina-

rea principiilor ºi structurii 

Sistemului de Raportare Ope-

rativã cu o aplicaþie de moni-

torizare prin GPS a maºinilor, 

a rezultat un instrument com-

plex care permite un mana-

gement superior al tuturor 

activitãþilor desfãºurate de 

patrulele poliþiºtilor comuni-

tari ºi de cãtre echipele de 

management.

Înregistrarea incidentelor
Toate informaþiile relevante despre incidentele 

petrecute sunt introduse în sistem cu ajutorul 

unei interfeþe intuitive, uºor de utilizat. Astfel se 

contureazã treptat o bazã de date a incidentelor 

în care informaþiile pot �  corelate multicriterial 

ºi geogra� c. Cu cât mai bogat, cu atât va deveni 

un instrument mai util atât pentru poliþist, cât ºi 

pentru analiºti ºi manageri care pot consulta ºi 

analiza oricând incidentele apãrute în activitatea 

de teren.

Plani� carea patrulelor
Soluþia permite construirea de � ltre care au ca 

rezultat analize din care se pot observa chiar din 

hartã tipare ale fenomenului infracþional, puncte 

de interes strategic, sezonalitãþi ºi alte informaþii 

care permit o plani� care mai e� cientã a resurse-

lor ºi alocarea ºi trimiterea patrulelor în zonele în 

care este mai mare nevoie de acestea.

Dispecerizare ºi 
monitorizarea maºinilor
Dispecerul poate vizualiza lista de incidente ºi 

poate consulta poziþia vehiculelor din dotare, 

monitorizând în � ecare moment locaþia patrule-

lor. Comunicând cu agenþii de pe teren, el poate 

realoca pe loc destinaþia unei maºini, trimiþând-o 

la locul unui nou incident în desfãºurare ºi le 

poate trimite informaþii utile din sistem care îi vor 

ajuta sa acþioneze mai bine la faþa locului.

Analiza activitãþilor
ºi rapoarte
pentru management
Toate informaþiile introduse în sistem pot servi 

ca bazã de generare a unor rapoarte strategice 

pentru management. Acestea pot �  prede� nite 

sau create ad-hoc de analist dupã criteriile de 

interes. Mai mult, � ltrele dupã care se realizeazã 

analizele pot �  salvate pentru reutilizare, 

permiþând nu numai economii de timp ºi efort, 

dar ºi diseminarea cunoºtinþelor ºi a experienþei 

de lucru de la o� þerii cu vechime înspre noii intraþi 

în sistem.



County Roads oferã o creºtere semni� cativã a calitãþii procesului de fundamentare a alocãrii, 

plani� cãrii ºi gestiunii resurselor necesare lucrãrilor la infrastructura rutierã judeþeanã prin:

•  Gestiunea bazei de date geospaþiale a caracteristicilor tehnice, a stãrii drumurilor  ºi a 

echipãrii acestora, inclusiv pentru poduri si podeþe

•  Plani� carea ºi monitorizarea programului anual de lucrãri  de reparaþii, modernizare, reabili-

tare ºi extindere pentru drumuri ºi poduri (cu evidenþa realizãrilor ºi costurilor pe tronsoane 

ºi pe faze ale lucrãrii, urmãrirea contractelor, a restituirii garanþiilor etc)

•  Gestiunea, plani� carea programului de iarnã ºi urmãrirea zilnicã a lucrãrilor speci� ce de 

intervenþie 

•  Fundamentarea ºi evidenþa acordurilor prealabile ºi autorizaþiilor de acces pe drumuri 

judeþene 

•  Gestiunea datelor de tra� c rezultate din acþiunile de recensãmânt rutier la nivel de posturi 

de recenzare

•  Realizarea de analize specializate pentru fundamentarea deciziilor strategice (de exem-

plu: distribuþia zonelor de degradare, optimizarea intervenþiilor în funcþie de bugetul

disponibil, evidenþierea densitãþii degradãrilor pe sectoare executate de un anumit agent 

economic etc)

Management mai e� cient ºi mai rapid 
al drumurilor, cu resurse mai puþine

De importanþã strategicã 

pentru economia oricãrei 

þãri, drumurile sunt poate în 

acelaºi timp cea mai vizibilã 

dovadã a activitãþii unui in-

stituþii judeþene ºi de care se 

izbesc zilnic vrând-nevrând 

cetãþenii din electorat.  De 

aceea, o administrare corectã 

ºi e� cientã a tuturor cãilor de 

acces dintr-un oraº sau judeþ 

poate avea un impact sem-

ni� cativ atât asupra întregii 

activitãþi economice a zonei, 

cât ºi asupra credibilitãþii ºi 

imaginii instituþiei de admi-

nistrare publicã.



În aceast� bro�ur� sunt prezentate 
doar câteva func�ionalit��i
de care pute�i pro� ta 
implementând Urban Planner, 
Urban Safety sau County Roads 
în institu�ia dumneavoastr�. A� a�i 
mai multe despre � ecare solu�ie 
�i bene� ciile acesteia accesând 
pagina noastr� de web
www.ingr.ro sau solicitând
bro�ura cu CD demo la
Doina Zam� rescu
(dzam� rescu@ingr.ro).
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