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 Na rynku polskim od 2009 

 Sektory działalności: 

  Transport 

  Przestrzeń Kosmiczna 

 Obronność 

  IT  

 Lokalizacje: 

 Warszawa 

 Szczecin 

 Certyfikaty jakości: CMMI level 5 certificate 
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Zakres Projektu Inteligentnego Systemu Transportowego 
(Mały ITS) dla komunikacji miejskiej w Bydgoszczy 

 

 System informacji pasażerskiej wraz z systemem zarządzania flotą oraz 
centrum dyspozytorskim 

 52 przystankowe tablice systemu informacji pasażerskiej 

 System informacji pasażerskiej przez Internet oraz telefonię komórkową 

 Punkty informacji dla pasażerów - Infokioski 

 

 Projekt przeprowadzony w 2 etapach 

 Przewidziany umową czas realizacji całego projektu 22 miesiące 
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ZAKRES PROJEKTU ITS  „DUŻY ITS” 

 

• Dostawa i instalacja radia krótkiego zasięgu 80 szt. – tramwaje 
(aktualnie w ruchu 63) 

• Radia krótkiego zasięgu do sterownika sygnalizacji świetlnej – 
28 szt. 

• Dostawa sterowników CEP 10 do tablic i ich integracja z 
tablicami – 99 sztuk 

• Zaprojektowanie i dostawa API związanych z integracją „Mały 
ITS” / „Duży ITS” 

• Zaprojektowanie i dostawa API integracji aplikacji priorytetów z 
systemem „Małego ITS” 
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SCHEMAT WYMIANY DANYCH POMIĘDZY „MAŁYM ITS” A 
„DUŻYM ITS” 
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SCHEMAT DZIAŁANIA PRIORYTETÓW DLA KOMUNIKACJI 
PUBLICZNEJ 
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Zakres Projektu Inteligentnego Systemu Transportowego 
(ITS) dla komunikacji miejskiej w Bydgoszczy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operatorzy  
– Nadzór 

- Zarządzanie flotą 

 - Moduł mapowy - nadzór 

- Kontrola punktualności 

 

 

Operatorzy  
– Nadzór 
- Zarządzanie flotą 

- Moduł mapowy - nadzór 

- Kontrola punktualności 

 

Organizator  

transportu 
- Moduł mapowy – nadzór 

- Moduł punktualność 

- Moduł czasu jazdy 

- Zdalne zarządzanie  
informacją pasażerską 

- Priorytety 

Pasażer 
- Informacja o odjazdach  
w czasie rzeczywistym 

- Serwis internetowy 

- Serwis komórkowy 

- Infokioski 

Funkcjonalności 
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Estación

Estación

Estación

GPS  

ZDMiKP 

GPRS 

GPRS  

Przewoźnik 

Przewoźnik 

GPRS/Ethernet 

Architektura Systemu Informacji Pasażerskiej 
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System Zarządzania Flotą i Informacji Pasażerskiej 
Poziom mapy (I) 

Funkcjonalności systemu z 
poziomu aplikacji mapy: 

• Administrowanie dostępem do flot 

• Śledzenie pojazdów  

• Informacja o wykonywanych 
kursach  

• Aplikacja do wysyłania 
wiadomości  

• Aplikacja do generowania 
wiadomości systemowych 

• Podgląd tablic przystankowych 

• Aktualna informacja odnośnie 
wszystkich przystanków   

• Wprowadzanie objazdów 
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System Zarządzania Flotą i Informacji Pasażerskiej 
Poziom mapy (II) 

Funkcjonalności systemu z 
poziomu aplikacji mapy: 

• Administrowanie dostępem do flot 

• Śledzenie pojazdów  

• Informacja o wykonywanych 
kursach  

• Aplikacja do wysyłania 
wiadomości  

• Aplikacja do generowania 
wiadomości systemowych 

• Podgląd tablic przystankowych 

• Aktualna informacja odnośnie 
wszystkich przystanków  

• Profile prędkości  
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System Zarządzania Flotą i Informacji Pasażerskiej 
Główna kontrola linii (II) 

Główna kontrola linii pojazdów 
w czasie rzeczywistym: 

 

 Aplikacja umożliwia podgląd 
pojazdów aktualnie 
wykonujących zadania 
przewozowe 

 

 Śledzenie opóźnień / 
przyśpieszeń w stosunku do 
czasów rozkładowych 

 

 Możliwość szczegółowego 
podglądu wykonywanych zadań 
przewozowych 
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System Zarządzania Flotą i Informacji Pasażerskiej 
Szczegółowa kontrola linii (I) 

Funkcjonalności systemu z 
poziomu kontroli szczegółowej: 

• Podgląd aktualnej pozycji 
pojazdów w stosunku do 
przystanków  

• Szczegółowa informacja o 
wykonywanym kursie przez dany 
pojazd  

• Wirtualne pojazdy na trasie 

• Szczegółowa informacja o 
przystankach na danej trasie  

• Możliwość uwzględnienia wielu 
wariantów jednej linii  

• Szczegółowa informacja na temat 
realizacji kursów pojazdów 
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System Zarządzania Flotą i Informacji Pasażerskiej 
Szczegółowa kontrola linii (II) 

Funkcjonalności systemu z 
poziomu kontroli szczegółowej: 

• Podgląd aktualnej pozycji 
pojazdów w stosunku do 
przystanków  

• Szczegółowa informacja o 
wykonywanym kursie przez dany 
pojazd  

• Wirtualne pojazdy na trasie 

• Szczegółowa informacja o 
przystankach na danej trasie  

• Możliwość uwzględnienia wielu 
wariantów jednej linii  

• Szczegółowa informacja na 
temat realizacji kursów 
pojazdów 
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Dynamiczny System Informacji Pasażerskiej 
Aplikacja podglądu tablic informacyjnych 

Funkcjonalności systemu z 
poziomu aplikacji kontroli tablic 
przystankowych: 

• Podgląd aktualnej treści informacji 
wyświetlanej na tablicy 
przystankowej 

 

• Możliwość wysyłania informacji w 
czasie rzeczywistym 

 

• Sprawdzenie statusu tablic oraz 
informacje diagnostyczne 

 

• Możliwość dodania nowych tablic 
do istniejącego systemu 
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Dynamiczny System Informacji Pasażerskiej 
Tablice informacyjne 

Konfiguracja tablic przystankowych – wygląd rzeczywisty, przykłady 
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System Zarządzania Flotą i Informacji Pasażerskiej 
Możliwości rozwoju systemu 

Elastyczny i modułowy system zaprojektowany z myślą o aktualnej i potencjalnej przyszłej rozbudowie  

 Rozszerzenie systemu priorytetów dla komunikacji publicznej  

 Rozszerzenie systemu o kolejne tablice przystankowe (151 tablic) 

 Dodanie flot nowych przewoźników 

 Możliwość rozbudowy o system pokładowej informacji pasażerskiej oraz o system emisji reklam 

 Możliwość rozbudowy o system biletu elektronicznego  

 Możliwość rozbudowy systemu o centrum monitoringu wizyjnego i komunikacji głosowej  

 Rozszerzanie systemu poprzez implementację nowych aplikacji, raportów, map, itp. 
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Dziękujemy! 
 

Kamil Martin 

kmartin@gmv.com 

 

Weronika Małek 

wmalek@gmv.com 

 

        


