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Tézisek magyar nyelven

 

Paradigmák a létesítménygazdálkodásban

T/1: A létesítménygazdálkodás gyakorlatában két dimenzióban is paradigmaváltás következett be.

Az egyik dimenziót a döntéstámogatás fejlődése jelentette, és elsősorban az információtechnológia

fejlődése indukálta a számítógépes támogatás (CAFM), illetve annak későbbiekben a vállalat más

rendszereivel való integrálásával (CAIFM).

Paradigmaváltás figyelhető meg a létesítmények kezelésének prioritásában is, mert a létesítménykezelés

fokozatosan beépül a tervezett hosszútávú stratégiába olyan szervezeteknél is, ahol az alaptevékenységnek

nem része a létesítménygazdálkodás, de jelentős létesítményállománnyal rendelkeznek.

 

Létesítménygazdálkodás az örökségvédelmi rendszerekben

T/2: A létesítménygazdálkodás az örökségvédelmi rendszerek alapfolyamata. A

létesítménygazdálkodásnak prioritást kell kapnia az örökségvédelmi rendszerekben. Az örökségi

helyszíneket és a múzeumokat kezelő rendszerekben a létesítménygazdálkodást kiemelt stratégiai

területként érdemes kezelni.

 

Örökségi helyszínek kezelése egy vagy több létesítmény együtteseként

T/3:

Az örökségvédelmi helyszínek létesítményként vagy létesítmény együttesként kezelhetők a keze

szervezetek létesítménygazdálkodási rendszereiben.

 

Örökségi helyszínek kezelése számítógépes támogatással

T/4: Az örökségi helyszínek hosszú távú gazdaságos kezelését és a védett objektumok kielégítő minőségű

őrzését számítógéppel támogatott integrált létesítménygazdálkodási (CAIFM) rendszerek támogatásával

érdemes megvalósítani.

 

A központ és a helyszínek közötti rendszerintegráció

T/5: Az örökségvédelmi informatikai rendszereket érdemes központi és több helyszíni alrendszer

integrálásával megvalósítani a méretgazdaságos működés érdekében.

 

Rendszerintegráció nemzeti örökségvédelmi rendszereknél

T/6a): Nemzeti örökségi információs rendszerek esetén az integrációt érdemes a következő három szinten

megvalósítani: adott helyszínen belül, több helyszín illetve helyszínek és központ között.
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T/6b): Nemzeti örökségi információs rendszerekben előnyös közös létesítmény-gazdálkodási rendszereket

használni.

Különálló területek és létesítmények kezelése közös rendszerben

T/7: Az örökségvédelmi rendszerekben a védendő területek együttesét érdemes közösen, egy rendszerben

kezelni. Még több, egymástól esetleg távoli területből álló, közös kezelés alatt álló örökségi terület esetén

is érdemes közös létesítménygazdálkodási rendszerrel kezelni a helyszíneket.

 

Védett és nem védett tárgyak együtt kezelése örökségvédelmi rendszerekben

T/8: Az örökségvédelmi rendszerek létesítménygazdálkodási alrendszereiben a védett tárgyakat a

fontosabbnak ítélt, védelem alá nem eső tárgyakkal együtt érdemes kezelni még olyan integrált rendszerek

esetén is, ahol több örökségvédelmi rendszer kerül összekapcsolásra.

 

Örökségi tárgyakra vonatkozó életciklus modell

T/9: Az örökségi objektumok kezelése az életciklus elv részben történő átértékelésével jár: Az életciklus

terv az örökségi objektumoknál úgy változik, hogy a végső megsemmisítés ideje kitolódik a végtelenbe. A

cél ezeknél a tárgyaknál az örökké, vagy minél hosszabb ideig történő fenntartás. Az örökségi objektumok

esetén mindent meg kell tenni a végső megsemmisítés elkerülésére, bár számolni kell azzal, hogy ez

katasztrófák esetén mégis bekövetkezhet. Az örökségvédelmi rendszerekben a védett objektumok

életciklusának „végtelenítése” a cél.

 

Felbecsülhetetlen értékű tárgyak preferencia sorrendje

T/10: Az örökségi tárgyak kezelésének különlegessége, hogy igen nagy értéket képviselő objektumokról

van szó, ahol sokszor nehezíti a helyzetet, hogy eszmei értékkel bíró tárgyak kezeléséről van szó. Eszmei

értékkel bíró tárgyak esetén pedig az értéknek megfelelő védelmi szintek meghatározása komoly

problémába ütközik.

 

Navigációs szinthierarchia modell örökségi helyszínek FM rendszerei számára
T/11a): A létesítménygazdálkodás nem kizárólag épített környezet, hanem a természeti környezet kezelési

feladatainak elvégzésére is alkalmas.

T/11b): A grafikus megjelenítést lehetővé tevő CIFM (Computer-Integrated Facility Management)

rendszerek implementálásánál érdemes a következőkben bemutatott navigációs szinthierarchia modellt

használni.


