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A projekt zárása, eredmények



iCollWare projekt

• Az iCollWare Kft.
GOP-1.2.1-09-2010-0012 K+F projekt

• Igazságügyi szakértői munka ügyintézési modelljének 
támogatása horizontális keretrendszer létrehozásával, 
mintarendszer kialakítása az orvosi igazságügyi 
szakterületen korszerű 3D modellezési és adatrögzítési 
technológiák felhasználásával.

• Munkánkat a SOTE Igazságügyi és Biztosítás-orvostani 
Intézete is támogatja
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Projekt alapadatai
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Tevékenységek és 
eredménytermékek
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Tevékenységek és 
eredménytermékek
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Vizsgált eszközök, 
technológiák

• Fotogrammetriai eljárások

• Földi lézer szkennerek

• Felületi szkennerek

• Test szkennerek

• Gazdaságos megoldások
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Gyakorlati felhasználás

• Szakvélemény megalapozottságának emelése

• Újabb szakvéleményhez, vizsgálathoz, az eredetivel 
azonos, megmásíthatatlan, kiinduló dokumentáció

• Bizonyítási eljárás során növeli a „felhasználói 
élményt”

• Új távlatokat nyit más szakértői területeken is

• Egyre gyorsabban használható, egyre olcsóbban 
hozzáférhető

• Oktatásban
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Általános szakértői 
keretrendszer

• Webes ügyviteli rendszer

• Intézeti és egyéni működtetés

• Gyakorlatias jogosultság kiosztás

• Statisztikai adatszolgáltatás

• Elektronikus irattovábbítás

• Tevékenység végrehajtás támogatása

8



Tevékenység végrehajtás 
támogatás

• Külön fejleszthető, 
testreszabható

• Könnyű telepíthetőség

• Speciális nyilvántartó feladatok támogatása

• Kapcsolat a keretrendszerrel

• Dokumentumok generálása

• Speciális igények támogatása (pl. vonalkód)

• Általános és terület specifikus funkciók leválasztása
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Digitális halottszemle

• Mobil megoldás (pl. iOS, Android)

• Valódi 3D modell használata

• Képek és videók csatolása külsérelmi nyomokhoz

• Író és olvasó szoftverek különválasztása

• Nyomok típus szerinti csoportosítása (pl. sérülés, műtéti 
heg, különös ismertetőjel)

• Tulajdonságok módosíthatósága

• Szakértői keretrendszerbe integrált megjelenítés
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Rendőrségi alrendszer

• Helyszínhez, bűnügyhöz 
kapcsolódó 3D tér megjelenítése

• Pontfelhők könnyű csatolása

• Objektumok és attribútumok kezelése

• Fizikai mérések, ellenőrzések

• Közös elemző munka támogatása

• Webes platform

• Integrálható jogosultságkezelés

• Ügyviteli kiegészítő alkalmazás
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Tájékoztatás és nyilvánosság

Rendezvények:

• Nyitórendezvény

• Sajtótájékoztató és nyílt nap

• Zárórendezvény

Nyomtatott sajtó megjelenések:

• IME

• Medical Tribune

• IT Business

• Zsaru magazin

Online sajtó megjelenések:

• Medical Online

• IT Business Online

PR film

Sajtóközlemények:

• Projekt indításáról

• Projekt zárásáról

Táblák:

• B típusú hirdetőtábla

• D típusú emlékeztető tábla

Honlap

Konferencia részvételek:

• IME VII. Képalkotó Diagnosztikai 
Konferencia

• IME XI. Egészségügyi 
Infokommunikációs Konferencia

Fotódokumentáció

NFÜ TÉRKÉPTÉR feltöltése adatokkal
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Marketing elemek

Elkészült elemzések:

• Részletes piackutatás és marketing terv

• Szakértői rendszer üzleti hasznosítási lehetőségek

• Digitális halottszemle üzleti hasznosítási lehetőségek

• Orvosi szakértői kiterjesztés üzleti lehetőségei

• Benchmark

13



A jövő: főbb értékesítési 
lehetőségek

Rendőrség

• Bűnügyi helyszínelés, halottszemle

• Közlekedési balesetek helyszínelése

Katasztrófa védelem

• Tűzeset vizsgálat

• Árvízvédelmi töltések monitorozása

• Veszélyes partfalak elmozdulásának vizsgálata

Szakértői intézetek

Oktató anyagok készítése az igazságügyi orvos szakértői 
munkáról
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Köszönöm a figyelmet!
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