TimSig (Sistemul Informa ional de Administrare a Municipiului Timi oara)
Sistemul informational al Prim riei Timi oara este primul proiect de acest fel din
ar care a fost proiectat a se derula în parteneriat cu regiile din subordinea Prim riei i
cu cele de utilit i publice pentru a se ob ine un sistem GIS unitar i complet la nivel
municipal.
Banca de Date Urban se poate interoga prin MapSys Internet Map Server în
re eaua Intranet a Prim riei, astfel încât orice birou sau direc ie s poat utiliza datele
predate.
Principalele func ii MapSys IMS:
utare imobil dup Adresa Po tal , Nume Persoan sau Num r Cadastral
Navigare grafic i tip rire
Configurare straturi grafice i tematic
Interog ri de baz (calcul distan , suprafa obiect, Identificator)
Utilizare interog ri avansate (generare fi e, liste centralizatoare prestabilite)
Generare selec ii, rapoarte de grup
Sistemul informational al Prim riei Timi oara permite îmbun
irea calit ii i
diversificarea serviciilor oferite cet enilor, maximizarea eficien ei, cre terea
transparen ei activit ilor desf urate de c tre personal, crearea de noi canale de acces
i comunicare pentru cet eni, companii i institu ii, cu partajarea si diseminarea rapid
i sigur a informa iei, odat cu sc derea costului comunica ie.
Cadastru Imobiliar

Cadastru Edilitar

Plan Urbanistic General
Administrarea Planurilor Urbanistice Generale

Cadastrul str zilor i a pie elor
Baza de date a obiectelor tip Strad , Pie e i obiectelor de suprafa aflate pe acestea
Interog ri cu elemente centralizatoare despre carosabil, trotuare, parcuri

Cadastru Rutier (Timsir)
Administrarea Indicatorilor de circula e pasive i active
Administrarea reclamelor i indicatorilor montate
Administrarea marcajelor vopsite pe carosabil

Urban Management System (UMS)
Administrarea solicit rilor din cadrul Birului Urbanism în regim Intranet, cu leg tur
direct la IMS
Posibilitatea urm ririi st rii i traseului solicit rilor
Ata area documentelor grafice digitale i integrarea lor în TimSig
Arhivare solicit ri

