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VSEBINA PREDSTAVITVE
(1) Orodja za
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– pregled
stanja v tujini

(4) Zaključek,
razprava

(2) Aktivna
orodja za
vodenje odziva
v Sloveniji

(3) Orodja v
razvoju

NAMEN PREDAVANJA
- Seznanitev slušateljev z orodji, ki podpirajo procese vodenja
intervencij
- Umeščenost orodij v krožni koncept vodenja odziva na nesreče
- Smernice za razvoj orodij
POMEMBNO:
ORODJA SLUŽIJO PODPORI PROCESOM – NISO NADOMESTEK ZA
ODSOTNOST PROCESCO
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ORODJA OMOGOČAJO OBVLADOVANJE KOMPLEKSNOSTI:
• Različne vrste, obseg in dinamiko nesreč, kar vključuje tudi možno hkratnost
različnih dogodkov in kompleksnost dogodkov (npr. verižne nesreče).
• Različno ranljivost prebivalstva, objektov, dejavnosti in drugo.
• Povezuje proces od zaznave nesreče, do javljanja, oblikovanja odziva, koordinacije
odziva, do zaključevanja nesreče in prehoda na sanacijo njenih posledic.
• Vključuje različne institucije in posameznike, vključujoč mednarodno sodelovanje.
Vsi imajo različne vloge in pristojnosti.
• Vključuje opredeljene standardne postopke odziva (protokole), ki se oblikujejo v
fazi pripravljenosti, kar vključuje tudi različne vrste načrtov zaščite in reševanja.
• Vključujejo procese, ki omogočajo pregled nad situacijo, delitev pristojnosti,
usklajevanje, finančna poročila in drugo.
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WICS
Worldwide
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https://www.youtube.com/watch?v=mADTLY0t_eM

WICS - lastnosti:
• Deluje na podlagi odprtih standardov: deluje na katerem koli računalniku, katerem koli
operacijskem sistemu, kateremkoli brskalniku (razen v Internet Explorerju 8 in starejši).
• Ni lastniški sistem: razvoj projekta je rezultat dela skupnosti, raziskovalnega dela javnih
institucij (univerze) in uvajanja za katerega je zadolžena nevladna organizacija.
• Uporablja model »App Store«: aplikacije lahko razvije vsakdo, z enostavno funkcijo plug&-play
• Vedno se izboljšuje: tako kot sam splet delo na NICS ne bo nikoli končano; skupnost
uporabnikov bo orodje vedno izboljševala in prilagodila
• Na voljo brez stroškov za enote, ki izvajajo odziv.
• Namenjena je statusu uporabnika: utrujen-umazan-lačen (Tired-Dirty-Hungry): orodje je
zasnovano previdno in primerno za odziv/uporabo v skrajnem stresu.
• Osredotočenost na razširljivost: tehnologija je primerna upravljanje vseh intervencij: od
majhnih, preko velikih do ekstremno velikih.

WICS - RAVEN
• Sposobnost organiziranja in izmenjave podatkov iz več lokacij vodenja
intervencije.
• Sposobnost komuniciranja in dokumentiranja podatkov z uporabo
besedilnega klepeta (javnega in zasebnega).
• Uporabo več vrst zemljevidov, vključno z ulicami, topografskimi,
satelitskimi in letalskimi kartami.
• Vodenje dobro organiziranega podatkovnega skladišča.
• Integrirana je avtomatska lokacija vozila (AVL).
• Omogočeno vodenje podatkov o položaju lokacije (PLI) s satelitskim
spremljanjem osebja.
• Omogoča avtomatsko sledenje zrakoplovom (AFF)
• Omogoča integracijo podatkov o vremenu v realnem času
• Omogoča vodenja obrazcev in poročil

Avstralija - Intelligent Disaster Decision Support System (IDDSS)

ALERTTECH (www.alerttech.com) (ZDA)
- OpsCenter samodejno generira obrazce ICS za organizacije, ki uporabljajo ta model odziva.
Obrazci ICS se izpolnjujejo na podlagi informacij, ki jih v sistem posredujejo uporabniki.
Oblike obrazcev so v tipičnem formatu ICS in se lahko natisnejo tako, da so identične
papirni obliki obrazcev. Ta funkcija prihrani veliko časa, ki je bil prej uporabljen za
konsolidacijo informacij, ki temeljijo na poročanju v papirni obliki.
- OpsCenter podpira modele za upravljanje z izrednimi dogodki, ki uporabljajo operativna
obdobja, kot jih opredeljuje model vodenja intervencij ICS. Za vsak dogodek lahko
pooblaščeni uporabnik ustvari katero koli število operativnih obdobij, ki je potrebno za
upravljanje incidenta. Za vsako operativno obdobje sistem samodejno ustvari niz obrazcev
ICS.
- OpsCenter lahko na podlagi podatkov v sistemu generira 25 popolnoma naseljenih
obrazcev ICS. Te oblike so v tipičnem formatu ICS. Ko so natisnjeni, izgledajo podobno kot
papirni obrazci ICS.
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Sahana Eden (vitual OSOCC) on site coordination:
Register organizacij - Ustvari zbirko podatkov organizacij, kar olajša usklajevanje; omogoča
organizacijam, da sledijo organizacijam pisarn, skladišč in terenskih lokacij, vključno z njihovimi
lokacijami na terenu, tako da jih je mogoče tudi spremljati v GIS okolju, kot tudi povezave do
drugih modulov, kot so človeški viri, sredstva in inventar.
Sledenje projektom - s tem, ko programska oprema sledi kdo dela kaj, kje in kdaj, Sahana Eden
zagotavlja dragoceno orodje za pomoč organizacijam, ki se odzivajo na nesreče. Omogoča
identifikacijo lokacij z največjimi potrebami in se usklajujejo z enotami, ki se ukvarjajo s
podobnim delom.
Človeški viri – upravljanje oseb, ki so vključeni v projekte. Orodje sledi, kje so registrirane
osebe, katere specialnosti (usposobljenost) imajo in pomagajo zagotoviti, da se vsi učinkovito
ukvarjajo z delom, ki ga je treba storiti; vključuje osebje in sposobnosti upravljanja s
prostovoljci.
Popisi - evidentira in avtomatizira transakcije za pošiljanje in prejemanje pošiljk; podpira več
katalogov izdelkov in identificira alternativne možnosti za zagotovitev učinkovitejše uporabe
sredstev. Omogoča organizacijam upravljanje zahtev, donacij in skladišč.

Sahana Eden (vitual OSOCC) on site coordination:
Sredstva - upravlja sredstva, kot so vozila, komunikacijska oprema, generatorji ipd.; sledi, kje so, kateri osebi so bili
dodeljeni, in v kakšnem stanju so. To zagotavlja, da se sredstva učinkovito in učinkovito uporabljajo.
Ocene - zbira in analizira informacije iz ocen na terenu. S tem pomaga organizacijam učinkoviteje načrtovati svoje
dejavnosti za obvladovanje nesreč. Podatke je mogoče vnašati v interaktivno spletno obliko ali uvoziti prek predloge
Excel.
Upravljanje zavetišč - upravlja informacije o lokaciji in statusu začasnih zavetišč, vključno z zahtevanimi sredstvi,
osebjem in prostovoljcem, dodeljenim v zavetišče. Predstavlja tudi sistem za prijavo in odjavo oseb in družin v
zavetišča, to omogočajo sledenje osebam v zavetiščih in spremljanje zasedenosti zavetišč.
Scenariji in dogodki – mogoča načrtovanje različnih scenarijev, vključno s analizo kateri človeški viri, sredstva,
objekti in naloge so potrebni za učinkovito odzivanje po določenem scenariju.
Kartiranje – vodenje prostorskih podatkov - Sahana Eden ima v celoti integrirano funkcijo vodenja prostorskih
podatkov, kar omogoča, da se vsi prostorski podatki vizualizirajo na zemljevidu. Zemljevidi zagotavljajo situacijsko
ozaveščenost, ki je bistvena pri načrtovanju priprave ali odzivanja na nesrečo.
Sporočanje - Omogoča pošiljanje sporočil prek e-pošte, SMS-a, Twitterja in Google Talk-a. Distribucijske skupine je
mogoče nastaviti tako, da omogočajo enostavno pošiljanje sporočil številnim osebam hkrati. Interaktivna sporočila
ljudem omogočajo pošiljanje kratkih sporočil Sahani Eden in prejemanje samodejnih odgovorov.
Spremljanje zahtev – sledi zahtevam za pomoč in jih usklajuje z viri pomoči.
Sistem identifikacije žrtev
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SLOVENIJA
1) e-spin, ki je aplikacija v razvoju z elementi
prikaza situacijskega pregleda v času intervencije
(razvoj URSZR). Aplikacija je v razvojni fazi, pri
čemer glavno oviro predstavlja odsotnost
celovite strategije razvoja informacijskih
sistemov na URSZR.
2) Delovodnik intervencije je aplikacija, ki je bila
razvita in deluje v okviru informacijske platforme
URSZR in omogoča sodelovanje posameznikov in
preko posameznikov tudi skupin pri odzivu na
kompleksni dogodek v katerem sodeluje večje
število oseb.

DELOVODNIK
INTERVENCIJE

SLOVENIJA – druge aplikacije
1) e-spin, ki je aplikacija v razvoju z elementi
prikaza situacijskega pregleda v času intervencije
(razvoj URSZR, g. Grigorij Krupenko). Aplikacija je
v razvojni fazi, pri čemer glavno oviro predstavlja
odsotnost celovite strategije razvoja
informacijskih sistemov na URSZR.
2) Delovodnik intervencije je aplikacija, ki je bila
razvita in deluje v okviru informacijske platforme
URSZR in omogoča sodelovanje posameznikov in
preko posameznikov tudi skupin pri odzivu na
kompleksni dogodek v katerem sodeluje večje
število oseb.

DRUGE APLIKACIJE
 AJDA – je aplikacija, ki omogoča zajem podatkov o povzročeni škodi v različnih
škodnih kategorijah. Aplikacija je osnovna aplikacija v procesu cikla
obvladovanja nesreč, saj zapira cikel v smeri obnove, vendar za sam koncept
vodenja intervencije ni ključna.
 VULKAN – Vulkan je aplikacija s katero upravlja Gasilska zveza Slovenije in
omogoča evidentiranje virov v okviru posamezne institucije. Kot takšna je
sestavni del odziva v okviru eno-institucionalnega odziva in spada v področje
orodij s katerimi upravlja služba logistike. ICS 214). VULKAN ICS je aplikacija v
razvoju, ki usmerjena v dejansko podporo vodenju intervencije, saj zajema že
mehanizme medsebojnega obveščanja po obrazcih ICS (praktično celoten
nabor jedrnih obrazcev).
 RAKI – Aplikacije MOL – podpora logistični enoti
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DRUGE APLIKACIJE – POTROG potresna ogroženost – kompleksna
aplikacija za podporo hitremu odzivu v primeru potresa
http://potrog2.vokas.si/

DRUGE APLIKACIJE – RAZLITJE razlitje naftnih derivatov v
površinske vootoke – kompleksna aplikacija za podporo hitremu
odzivu v primeru razlitja
Predstavitev na spletu
http://razlitje2.vokas.si/

DRUGE APLIKACIJE – WASP (beta) kompleksna aplikacija za
podporo delovanja kompleksnih štabnih struktur
(predstavitev na spletu)

Hvala za pozornost,
Vprašanja, razprava?

