
Pentru organizaflii din domeniile utilitæflilor
publice, comunicaflii, distribuflie øi transportul
energiei electrice, gazelor, produselor petroliere,
CRIsoft propune o abordare modernæ, modulul
CROS Inventar Tehnic, pentru evidenfla
mijloacelor fixe complexe de tip
echipamente/instalaflii tehnice care necesitæ o ur-
mærire detaliatæ pe componente, mai detaliatæ
decât simpla gestiune contabilæ. Obiectivul
solufliei CRIsoft este acela de a permite raportæri
focalizate pe componenta tehnicæ a mijloacelor
fixe.

Sistemul CROS Inventar Tehnic este destinat
organizafliilor care au echipamente/instalaflii
tehnice interconectate între ele, cu posibilitate de
interschimbare de componente, distribuite pe
zone întinse.

Integrarea aplicafliei CROS Inventar Tehnic cu
GIS (Geographical Information System) conduce
la realizarea unui sistem puternic de raportare
pentru date alfa-numerice caracteristice descrie-
rilor tehnice øi date de raportare la coordonate
geografice. Rezultatul constæ în primul rând în
vizualizarea unor informaflii complexe referenfliate
spaflial faflæ de coordonatele geografice reale, iar
în al doilea rând în posibilitatea efectuærii unor
analize øi corelaflii de mare complexitate, imposi-
bil de realizat eficient cu tehnicile clasice. 

Combinaflia CROS Inventar Tehnic - GIS per-
mite utilizatorului gestionarea echipamentelor/
instalafliilor tehnice urmærind miøcærile din stoc,
raportarea spaflialæ în cadrul
reflelelor atât în ansamblu, cât øi
detaliat pânæ la nivel de schemæ
øi date tehnice (atribute ale
echipamentului/instalafliei respec-
tive). 

Astfel, funcflionalitæflile majore
ale acestui sistem sunt:

r descompunerea pe compo-
nente constructive;

r urmærirea miøcærilor compo-
nentelor în timp øi spafliu (echipa-
ment/instalaflie);

r evidenflierea modului de
interconectare între echipamente; 

r identificarea pozifliei echipa-
mentului/instalafliei. 

Abordarea propusæ de CRIsoft
organizafliilor din domeniile util-
itæflilor publice aduce câteva ben-
eficii importante:

r gestionarea mai bunæ a
resurselor; 

r identificarea corectæ øi
rapidæ a obiectelor;

r actualizarea uøoaræ a
datelor;

r posibilitatea de planificare a activitæflilor.
Sistemul Inventar Tehnic poate fi extins cu

capabilitæfli grafice pentru vizualizarea schemei
constructive (electricæ, reflea de conducte), mod-
ificarea atributelor sau ataøarea de imagini ale
mijlocului fix echipament/instalaflie.

Principalele avantaje oferite de modulul CROS
Inventar Tehnic sunt: 

r instalarea reperelor geografice ale
instalafliilor øi ataøarea în acest fel de scheme,
hærfli sau orice alte detalii privind obiectivul
amplasat, utilizând suportul vectorial;

r suportul pentru executarea lucrærilor de
proiectare a instalafliilor; 

r posibilitatea de consultare rapidæ a carac-
teristicilor tehnice ale instalafliilor;

r sprijin pentru lucrærile de intervenflie prin
vizualizarea reflelei;

r oferirea de soluflii pentru remedierea avariilor;
r menflinerea la zi a datelor - atât a celor

alfa-numerice, cât øi a celor grafice - se real-
izeazæ cu uøurinflæ færæ un efort susflinut de pro-
gramare.

Aplicaflia GIS confline în prezent douæ module,
dar acest numær poate fi modificat în funcflie de
tipurile de utilizatori.

Pentru end-useri s-a creat un modul în 
care aceøtia pot vizualiza hærflile øi 
informafliile din baza de date. Ei nu au dreptul de
a modifica hærflile, dar au dreptul de a modifica
informaflia din baza de date. 

Pentru administratori s-a creat un modul 
care cuprinde pe lângæ funcfliile de vizualizare 
øi interogare, øi funcflii de editare a informafliei
grafice, precum øi funcflii de analizæ 
spaflialæ.

În cadrul CRIsoft existæ un departament spe-
cializat pe partea de introducere date alfa-
numerice øi geografice folosind acest sistem, în
vederea creærii bazei de date a instalafliilor
(staflii øi puncte de transformare, reflele de înaltæ,
medie øi joasæ tensiune etc.).

Modelul dupæ care îøi desfæøoaræ activitatea,
aceastæ echipæ este:

r se furnizeazæ de cætre beneficiar fiøa utila-
jului (echipament/instalaflie) cu datele tehnice,
fiøa pentru alcætuirea cæreia, în prealabil, se
face o analizæ de cætre specialiøti;

r se furnizeazæ o schiflæ cu amplasamentul
geografic al echipamentului;

r datele alfa-numerice sunt introduse în sis-
temul CROS IV;

r schemele monofilare ale instalafliilor se
deseneazæ într-un sistem de tip CAD;

r se realizeazæ legætura între datele 
alfa-numerice øi cele grafice uti l izând 
suportul GIS (care poate fi furnizat de benefi-
ciar sau poate fi realizat de departamentul 
nostru specializat); acest suport se obfline 
prin vectorizarea hærflilor cadastrale scanate,
având ca scop final obflinerea unei evidenfle
geografice pe suport magnetic, ceea ce îi 

conferæ o deosebitæ uøurinflæ de
uti l izare øi resurse folosite 
mai modeste.

Soluflia CRIsoft pentru
gestiunea inventarului tehnic 
este un instrument absolut nece-
sar pentru orice organizaflie 
modernæ ce doreøte un sistem
informatic performant care sæ
asigure rezolvarea problemelor
de inventar tehnic dintr-o com-
panie de utilitæfli publice øi nu
numai.

Solufliile clasice pe partea 
de ERP, CRM, CROS FRC 
destinat companiilor de utilitæfli
publice, succesele CRIsoft în
implementarea sistemului 
CROS în cadrul Apa Nova
Ploieøti, Electrica Banat, 
CUP Focøani, Grupul Mobexpert,
grupul Farmexim, grupul 
Romstal øi alte companii, 
precum øi alte detalii legate de
integrarea CROS Inventar Tehnic
cu GIS se regæsesc pe
www.crisoft.ro. n
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