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Interfață, algoritmi și exemple 
practice de calcul



GEOSTRU este un brand pe piață de douăzeci de ani și lucrează la dezvoltarea de software tehnic pentru a sprijini
ingineri, geologi și arhitecți.

Despre companie

Compania a fost fondată în Italia la sfârșitul anilor '90 de către un inginer civil cu o pasiune pentru algoritmi și
tehnologia informației.

Datorită colaborării unor colegi, ingineri și geologi talentați, în doar trei ani a devenit una dintre cele mai de succes
firme de software din Italia.

În 2004, un programator danez și un sud american încep să lucreze la birourile italiene, care, într-un timp scurt,
dezvoltă poziția companiei pe piața internațională, permițându-i să se stabilească mai întâi în Europa, în special în
Spania și, ulterior, în alte părți ale lumii .



Evoluția companiei

În 2007, datorită întâlnirii cu personalități proeminente ale Universității Tehnice din Cluj-Napoca, a început
promovarea soft-urilor pentru țările din Europa de Est și, pe scurt, GeoStru a devenit unul dintre liderii sectorului,
participând la numeroase evenimente științifice la: Universitatea Tehnică din Iași, Universitatea Tehnică din Cluj-
Napoca (Geotehnică și fundația terenului), etc .

Târguri

Evenimente științifice

Seminarii



DEZVOLTAREA COMPANIEI

În 2008, a fost înființată o sucursală în Rende (CS), lângă sediul Universității din Calabria și una în Dairago (MI),
pentru a facilita colaborarea cu universitatea și a oferi clienților posibilitatea unei relații directe și asistență tehnică.

În anii următori a fost o succesiune de colaborări foarte importante, cu profesioniști și universități din întreaga
lume, în special cu: Centrul de excelență pentru calcule de înaltă performanță UNICAL, DIBEST (Departamentul de
Științe a Pământului) UNICAL, DIMEG Mecanică, Energie și Management) UNICAL, Universitatea Tehnică din Cluj-
Napoca, MALAYSIA - KUCHING, SARAWAK , Universitatea San Jose – Costa Rica etc.

Din august 2012, pentru a face față competitivității globale, dar mai ales pentru a ține pasul cu tehnologiile
moderne și pentru a garanta servicii adaptate clientului final, serviciile web, comerțul electronic, marketingul,
serviciul clienți, întreținerea și dezvoltarea de software sunt oferite de ENGSOFT SRL cu sediul in Cluj-Napoca.



Categorii de programe

Aplicațiile GEOSTRU acoperă toate domeniile de inginerie și geologie și provin din experiența consolidată a
dezvoltatorilor săi care nu se ocupă doar de algoritmi, ci și de furnizarea de servicii de consultanță profesională.

Structuri din beton
armat

Geotehnică Geologie



Categorii de programe

Mecanica rocilor Geofizică Hidrologie și hidraulică



Categorii de programe

Probe în situ

Topografia

Cloud



Categorii de programe

Aplicațiile prezente în Geostru GeoApp au fost create pentru a sprijini profesioniștii în soluționarea problemelor
tehnice multiple. Printre numeroasele aplicații: Geostru Maps "Secțiuni topografice, planuri cotate"; Canale de
scurgere; Cuie "pentru intervenții corticale" .

GEOAPP permite: Accesul la toate aplicațiile curente și viitoare, având servicii de salvare a fișierelor în cloud și pe
PC, rapoarte profesionale de presă și servicii de asistență.

WEBAPP



Revânzători de echipamente geofizice

Seismografe

Unități de control 
de achiziție

Kit seismograf

GeoStru oferă consultanță, vânzare și formare în utilizarea echipamentelor.



În prezent, aplicațiile GEOSTRU acceptă diferite reglementări internaționale și, pentru a ține pasul cu tehnologiile
moderne, multe aplicații sunt accesibile prin intermediul internetului și au servicii de salvare în cloud sau pe
propriul computer.

Unele APP-uri sunt, de asemenea, disponibile
pentru Android și, prin urmare, sunt
disponibile prin intermediul accesului de la
orice dispozitiv inteligent care utilizează
Android.



În cadrul companiei există o divizie tehnică care poate oferi consultanță tehnică diversificată datorită specialiștilor
pregătiți tehnic.

Echipa noastră oferă asistență tehnică pentru identificarea și
rezolvarea tuturor problemelor întâlnite pe un șantier de
construcții, care caută soluții optimizate economic, cu impact
redus asupra mediului.



Soft-urile GeoStru sunt compatibile BIM conform standardului AGS 4.
GeoStru este membru asociat al Association of Geotechnical and Geoenvironmental Specialists (AGS) cu sediul în
Marea Britanie.



Link-uri utile:

https://geodropbox.com/

https://geoapp.geostru.eu/

Mulțumesc pentru atenție!

https://geodropbox.com/
https://geoapp.geostru.eu/

