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 Co nazywamy Systemem Dynamicznej 
Informacji Pasażerskiej SDIP?  

Zintegrowany system informacyjny, 
który dostarcza informacje o realizacji 
zadań przewozowych wykonywanych 
środkami komunikacji publicznej 
pasażerom i udostępnia służbom 
nadzoru.  



SYSTEM DYNAMICZNEJ INFORMACJI 
PASAŻERSKIEJ WEDŁUG SIMS 



ZADANIA STAWIANE PRZED SDIP 

Podstawowym zadaniem systemu SDIP jest dostarczenie 
pasażerom informacji o prognozowanym czasie odjazdu 
pojazdu obsługującego określoną linię z wybranego 
przystanku.  



ZADANIA STAWIANE PRZED SDIP 

Wiadomości prezentowane na elektronicznych nośnikach 
informacji to m.in: 

Nazwa przystanku 

Numer linii 

Prognozowany 
lub rozkładowy 

czas odjazdu 

Komunikaty specjalne ( 
informacja o utrudnieniach 
ruchu, objazdach cenach 

biletów , itp. ) oraz reklamy 



ZADANIA STAWIANE PRZED SDIP 
 

 Urządzenia wizyjne SDIP mogą być również wykorzystywane do 
prezentacji informacji reklamowych.  



WYPOSAŻENIE POJAZDÓW 

System Dynamicznej Informacji 
Pasażerskiej działa w oparciu o 
rzeczywiste dane, dostarczane z 

pojazdu. 



Realizując zadania stawiane przez SDIP niezbędne jest 
zainstalowanie urządzeń w pojeździe: 

WYPOSAŻENIE POJAZDÓW 

AUKOMPUTER – KPP2 

 

Autokomputer 
Vibox 



WYPOSAŻENIE POJAZDÓW 

Tablice kierunkowe ( informacyjne)  



WYPOSAŻENIE POJAZDÓW 

Radiomodem 
SMKZ1 

Modem 
GSM 

Modem 
GPS 

PANELE LCD 



WYPOSAŻENIE POJAZDÓW 

Integralną częścią systemu ITS jest System Monitoringu 
Wizyjnego firmy SiMS.  



        WYPOSAŻENIE INFRASTRUKTURALNE 

• Stacje bazowe 

• Radiomodemy 

• Modemy bluetooth 
ZAJEZDNIE 

• Tablice 
przystankowe 

• Lokalne serwery 
PRZYSTANKI 



        WYPOSAŻENIE INFRASTRUKTURALNE 

• Odbiorniki pętli CAPSYS IVT 

• Skanery bluetooth 

• Czytniki RFID SKRZYŻOWANIA 

• Oprogramowanie do 
zarządzania systemem SDIP 

• Oprogramowanie do 
generowania rozkładów jazdy 

 

CENTRUM 
DYSPOZYTORSKIE 



OPROGRAMOWANIE SYSTEMU DYNAMICZNEJ 
INFORMACJI PASAŻERSKIEJ 



REALIZACJE 
• Jeden z ostatnich naszych kluczowych projektów to znaczący udział SiMS w 

konsorcjum Wasko - Gertrude w ramach realizacji Inteligentnego Systemu 

Transportowego ITS dla miasta Wrocławia.  

• - System Informacji Pasażerskiej we Wrocławiu  

- System Informacji Pasażerskiej w Augustowie 

- wyposażenie pojazdów w elementy systemu informacji pasażerskiej we Wrocławiu 

- 600 tramwajów i autobusów 

- wyposażenie pojazdów w elementy systemu informacji pasażerskiej  i system 

monitoringu wizyjnego w Białymstoku - 230 pojazdów 

- wyposażenie pojazdów w elementy systemu informacji pasażerskiej  i system 

monitoringu wizyjnego w Bydgoszczy - 150 pojazdów 

- wyposażenie pojazdów w elementy systemu informacji pasażerskiej  i system 

monitoringu wizyjnego w Warszawie - 160 pojazdów 

- system monitoringu wizyjnego w Poznaniu - 200 pojazdów  

• Realizując ten projekt wyposażyliśmy pojazdy i przystanki komunikacji miejskiej w 

urządzenia i systemy Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. 

• Bułgaria – wyposażenie 100 pojazdów w System Dynamicznej Informacji 

Pasażerskiej. 

 



CERTYFIKATY 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ  


