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ELTE GPS TO:
Elte GPS Sp. z o.o. od wielu lat jest jednym
z liderów i prekursorów produkcji oraz
instalowania systemów monitorowania
i zarządzania pojazdami z wykorzystaniem
technologii GPS/GSM/GPRS.

53 000 URZĄDZEŃ
POJAZDOWYCH
WYPRODUKOWANYCH
W MINIONYM ROKU

AUTORSKIE
OPROGRAMOWANIE

OBSŁUGA FIRM W 10
SEKTORACH BRANŻOWYCH
firmy komunalne, flota handlowa, kolej,
komunikacja miejska, maszyny budowlane,
ochrona mienia, przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjne, usługi kurierskie,
służby uprzywilejowane, transport
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O FIRMIE ELTE GPS

BRANŻA
OCZYSZCZANIA
MIASTA

MASZYNY
BUDOWLANE
USŁUGI
KURIERSKIE

BRANŻA
WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNA

SŁUŻBY
OCHRONY
MIENIA

KOMUNIKACJA
MIEJSKA

KOLEJ

FLOTA
HANDLOWA

SŁUŻBY
UPRZYWILEJOWANE

TRANSPORT

ROZWIĄZANIA
OBJĘTE PATENTAMI
IZASTRZEŻONYMIWZORAMI
PRZEMYSŁOWYMI

WIELE LATDOŚWIADCZEŃ

WSZYSTKIE
URZĄDZENIA
PROJEKTOWANE
W POLSCE

O FIRMIE ELTE GPS
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SYSTEM NADZORU
PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH
I INFORMACJI PASAŻERSKIEJ
Specjalnie na potrzeby nadzoru nad realizacją usług
przedsiębiorstw komunikacji miejskiej, Elte GPS stworzyło
rozwiązanie wspierające kontrolę wykonania i prawidłowego
przebiegu przewozów pasażerskich wraz z bieżącą informacją
o rozkładach jazdy dla klientów komunikacji publicznej.
System nadzoru przewozów i informacji
pasażerskiej powstał w celu zapewnienia
i utrzymania przez przedsiębiorstwa
komunikacji miejskiej wysokiej jakości
świadczonych usług oraz precyzyjnego
informowania pasażerów o planowanych
kursach pojazdów komunikacji zbiorowej.
Sercem rozwiązania jest komputer pokładowy zainstalowany w autobusach, który
przekazuje do serwera bieżące informacje
o lokalizacji autobusów, ich parametrach
i przede wszystkim o stopniu realizacji
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zadań przewozowych, o punktualności
oraz opóźnieniach. Dane z serwera przesyłane są również do elektronicznych
tablic informacyjnych umieszczonych na
przystankach oraz do portalu informacji
pasażerskiej i aplikacji mobilnej.
Zgromadzone na serwerze informacje
wyświetlane są także w oprogramowaniu
bazowym dla nadzorujących pracę przewoźników, umożliwiając podgląd bieżących pozycji wszystkich autobusów oraz
ich rozliczanie - w czasie rzeczywistym –
z realizacji zadań przewozowych.

SYSTEM NADZORU PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH I INFORMACJI PASAŻERSKIEJ

System został podzielony na
moduły odpowiedzialne za dany
obszar funkcjonalny rozwiązania, w skład którego wchodzą:
++ Moduł komputera
pokładowego,
++ Moduł informacji
pasażerskiej,
++ Moduł rozliczeniowokontrolny realizacji
przewozów pasażerskich.

Komputer pokładowy
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+
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+
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MODUŁ
KOMPUTERA
POKŁADOWEGO
Komputer pokładowy (inaczej zwany terminalem)
stanowi podstawowy element składowy systemu
nadzoru przewozów i informacji pasażerskiej.
Wyposażony jest w kolorowy dotykowy
wyświetlacz.

Obsługuje on nie tylko zadania w zakresie rozliczeń realizacji kursów i punktualności oraz
przesyłania danych na serwer - dostępnych następnie dla pasażerów na tablicach przystankowych, w aplikacji mobilnej oraz na portalu www
z aktualnym rozkładem jazdy. Zastosowane
w nim oprogramowanie sterujące zarządza
także tablicami kierunkowymi i informacyjnymi
w autobusie oraz systemem głosowej zapowiedzi przystanków.

Menu systemu komputera pokładowego

Kierowca autobusu wyposażonego w terminal
przed rozpoczęciem pracy loguje się do systemu używając do tego swojego identyfikatora
numerycznego wraz z kodem zadania do zrealizowania.

Widok panelu logowania do terminala pokładowego
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MODUŁ KOMPUTERA POKŁADOWEGO

Po zakończeniu procedury logowania oraz pobrania rozkładów i aktualnego kalendarza oprogramowanie terminala umożliwia kierowcy wybór kursu do realizacji.

Aplikacja komputera pokładowego z funkcją wyboru kursu do realizacji

Oprogramowanie terminala umożliwia wyświetlanie harmonogramu przejazdu dla danego
kursu informując kierowcę o przystankach na
trasie - tych już zrealizowanych i tych planowanych - wraz z czasami odjazdu oraz z danymi
o punktualności.

Lista przystanków w trakcie realizacji kursu przez kierowcę
wraz z informacją o czasie odjazdu i punktualności

Wybranie dowolnego przystanku powoduje wyświetlenie rozkładu jazdy na tym przystanku dla
linii, na której kierowca aktualnie realizuje kurs.
Dodatkową funkcją terminala jest możliwość
wyświetlania rozkładu jazdy dla każdej linii
i dowolnego przystanku. Dostęp do tych danych
możliwy jest jedynie podczas postoju autobusu.

Rozkład jazdy dla linii 3A

MODUŁ KOMPUTERA POKŁADOWEGO
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Kierowca ma także dostęp do szczegółowych
informacji dotyczących zadań, które w danym
dniu realizuje. Informacje są przekazywane
w postaci listy, która zawiera wykaz poszczególnych kursów, ewentualne uwagi związane
z, na przykład, rozpoczęciem kolejnego kursu
z innego przystanku niż ten, na którym został
zakończony poprzedni kurs.

Zadanie z listą kursów do zrealizowania na zmianie danego kierowcy

Funkcjonalność oprogramowania komputera
pokładowego pozwala na wyświetlanie na tablicach autobusowych komunikatów - ustalonych
przez administratora systemu oraz tych o dowolnej treści wprowadzonych przez kierowcę.

Lista komunikatów do wyświetlenia na tablicach autobusowych

Podobnie jest z funkcją komunikatów głosowych, które kierowca może wybrać i odtworzyć
w systemie zapowiedzi głosowych (w tym przypadku komunikaty są wcześniej zdefiniowane
przez administratora systemu).

Lista komunikatów głosowych
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Terminal umożliwia obustronną komunikację
z dyspozytorem - wysyłanie i odbieranie wiadomości, między innymi o utrudnieniach
w ruchu, awariach, itp.

Okno oprogramowania komputera pokładowego z
funkcją odbierania i wysyłania wiadomości tekstowych

Komputer zamontowany w autobusach może
być wyposażony w zintegrowany moduł fiskalny wraz z drukarką fiskalną, co umożliwia
przyjmowanie opłat za przejazd, a także wydruk biletu w formie paragonu oraz raportów
związanych z ich sprzedażą.

Widok aplikacji komputera pokładowego z funkcją sprzedaży biletów

Oprogramowanie umożliwia, również wydruk
raportów dotyczących sprzedaży biletów przez
kierowcę/-ów.
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MODUŁ
INFORMACJI
PASAŻERSKIEJ

Moduł informacji pasażerskiej zapewnia przewoźnikowi
szybkie komunikowanie się z pasażerami.
W zależności od potrzeb przewoźnika lub też jednostki nadzorującej usługi
komunikacji publicznej zakres elementów modułu może być różny i obejmować
wyświetlanie informacji o aktualnych rozkładach jazdy m.in.:
++ na tablicach przystankowych,
++ na elektronicznych rozkładach jazdy,
++ na tablicach informacyjnych w autobusach,
++ w dedykowanym portalu internetowym,
++ w aplikacji mobilnej.

Informacje te są dynamicznie i automatycznie korygowane o wynikłe
w trakcie jazdy danej linii zmiany, np.
opóźnienia. Dzięki temu oczekujący
pasażer zawsze widzi rzeczywisty
czas odjazdu pojazdu z przystanku,
ponieważ informacje uwzględniają
ewentualne odchylenia od rozkładu.

Tablice przystankowe
Elektroniczne tablice przystankowe,
tablice dynamicznej informacji pasażerskiej jednostronnie lub dwustronnie prezentują treści wykorzystując technologię diodową.
Pasażer ma dostęp do informacji
o najbliższych odjazdach pojazdów
komunikacji miejskiej z przystanku, na którym się obecnie znajduje.
12 MODUŁ INFORMACJI PASAŻERSKIEJ

Oprócz aktualnego czasu wyświetlane mogą być również informacje
takie jak np. temperatura powietrza.
Dodatkowy wiersz umożliwia prezentację innych komunikatów.
Każda z tablic posiada czujnik światła oraz czujnik temperatury, co pozwala na dostosowanie jasności
świecenia do bieżących warunków
otoczenia.

Wszystkie bieżące informacje prezentowane na tablicach przystankowych
wyświetlane są również w oprogramowaniu bazowym, dostępnym dla użytkownika po stronie przewoźnika. Użytkownik ma możliwość wprowadzania
komunikatów i definiowania, na których tablicach mają być one wyświetlane, wraz z określeniem czasu ich obowiązywania.

Widok okna systemu z bieżącymi informacjami wyświetlanymi na tablicach przystankowych

Elektroniczny (e-papierowy)
rozkład jazdy
Rozwiązaniem, które może zastąpić
papierowe rozkłady jazdy w gablotach przystankowych jest e-papierowy rozkład jazdy. Tak zwany elektroniczny papier może wyświetlać,
oprócz rozkładów jazdy, mapy połączeń, ważne komunikaty od przewoźnika. Prezentowane na tablicy
informacje aktualizowane są zdalnie.
W zależności od trybu pracy urządzenia, aktualizacja rozkładu lub innych
informacji może odbywać się natych-

miast po wprowadzeniu do systemu, lub automatycznie w ustalonych przez operatora godzinach.
Zaletą tego rozwiązania jest jego
energooszczędność, pobór mocy
następuje bowiem prawie wyłącznie w momencie odświeżania danych. Z tego względu tablica może
być zasilana energią pozyskiwaną
z odnawialnych źródeł np. z paneli
słonecznych.
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Tablice informacyjne
w autobusach z
systemem zapowiedzi
głosowych
W autobusach wizualną informację,
między innymi o bieżącej lokalizacji
autobusu na realizowanej trasie, zapewniają elektroniczne tablice informacyjne.
W zależności od potrzeb klienta
mogą one być różnych rozmiarów
i rozdzielczości oraz montowane we
wskazanych miejscach wewnątrz pojazdu. Wraz z tablicami instalowany
jest system zapowiedzi głosowych,
który zwiększa skuteczność informacji przekazywanych pasażerom.
Wymienionymi urządzeniami steruje
komputer pokładowy.
Komputer pokładowy dane o bieżącej lokalizacji autobusu przekazuje do tablic informacji pasażerskiej, np. do wyświetlaczy
LCD. Dzięki temu pasażerom wewnątrz pojazdu prezentowane są
informacje o dacie, godzinie oraz
o aktualnej pozycji autobusu zarówno na schemacie komunikacyjnym,
jak też na mapie miasta.
Informacja o bieżącym oraz następnym przystanku uzupełniona jest
o dane dotyczące zbliżania się do
punktu przesiadkowego, z uwzględnieniem możliwości dalszej podróży
i podaniem rzeczywistej godziny
odjazdu autobusów z węzła przesiadkowego (uwzględniając bieżące
opóźnienia).
System umożliwia prezentację wiadomości, reklam i innych komunikatów operatora, które mogą być zależne od pozycji pojazdu.
Rozwiązanie w pełni synchronizuje
zapowiedź z rzeczywistym położeniem autobusu względem konkretnego przystanku w oparciu o przebieg
trasy linii, na której wykonywane jest
zadanie przewozowe.
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Oprogramowanie na portalu internetowym
Istotnym elementem modułu informacji pasażerskiej jest portal internetowy (www).
Poprzez portal pasażerowie mają dostęp do szczegółowej mapy obszaru, po którym
porusza się dana sieć pojazdów komunikacji publicznej. Na mapie wyświetlane są
przystanki oraz bieżące pozycje wszystkich zalogowanych do systemu autobusów
lub wybranej grupy autobusów, wraz z aktualnym czasem opóźnienia lub przyspieszenia w porównaniu do rozkładu jazdy.

Widok mapy na portalu www z aktualną lokalizacją wszystkich autobusów

Mapa zawiera wyrysowane różnymi kolorami trasy przejazdu wszystkich linii
autobusowych. Ikony autobusów poszczególnych linii podkreślone są tym samym
kolorem, co kolor ich trasy.
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Widok mapy z trasą przejazdu wybranej linii autobusowej

Kliknięcie na ikonę autobusu powoduje wyświetlenie panelu z dodatkowymi
informacjami, między innymi takimi jak:
++

numer boczny autobusu;

++

numer linii wraz z brygadą;

++

rozkład jazdy tego autobusu na aktualnym kursie z rzeczywistymi godzinami
odjazdu z przystanków oraz przewidywane czasy odjazdu na kolejnych
przystankach; widoczne czasy odjazdu uwzględniają aktualne odchylenie od
realizacji rozkładu, jeśli przewidywana jest różnica.

Panel boczny portalu z dodatkowymi informacjami o pojeździe
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Obok ikony autobusu wyświetla się etykieta z numerem linii oraz odchyleniem odjazdu (w pełnych minutach) od rozkładu na ostatnim przystanku względem zaplanowanego rozkładu jazdy. Etykiety autobusów odpowiednio zakwalifikowanych jako
przyspieszone, punktualne lub opóźnione mogą być wyświetlone w wybranym przez
administratora systemu kolorze.

Ikona autobusu z numerem linii, odchyleniem od rozkładu jazdy

Wybierając numer linii, kierunek, przystanek i datę użytkownik portalu ma dostęp do
aktualnych rozkładów jazdy.
Portal www wyświetla również dodatkowe komunikaty dla pasażerów, np. dotyczące zmiany trasy danej linii.

Rozkład jady danej linii z wybranego przystanku
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Aplikacja mobilna
Inną formą informowania pasażerów
o bieżącym rozkładzie jazdy jest aplikacja mobilna. Stworzone przez Elte
GPS oprogramowanie instalowane
jest na urządzeniach mobilnych takich jak smartfon czy tablet pracujących pod kontrolą systemów operacyjnych iOS, Android i Windows.
Aplikację można bezpłatnie pobrać
ze sklepów wyżej wymienionych systemów operacyjnych.
Pracuje ona w trybie online i przy wykorzystaniu technologii GPS, określa
lokalizację użytkownika, aby następnie wyświetlić przystanek, na którym
się on znajduje lub listę najbliżej położonych. W przypadku, gdy w pobliżu
znajduje się wiele przystanków, użytkownik wybiera interesujący go przystanek z listy najbliżej położonych.
Aplikacja, dzięki współpracy z oprogramowaniem serwerowym, umożliwia oczekującym na przystanku lub
w jego pobliżu podgląd aktualnego
rozkładu jazdy linii przejeżdżających
przez dany przystanek.
Oprogramowanie daje również możliwość podglądu pozycji autobusu
wybranej linii wraz z przewidywanym
czasem pozostałym do przyjazdu autobusu na przystanek.
Dodatkowo użytkownik aplikacji ma
możliwość wyświetlenia tych samych informacji, które widnieją na
elektronicznej tablicy przystankowej.
W przypadku jej braku na przystanku,
aplikacja stanowi dodatkowe źródło
informacji pasażerskiej.

Widok aplikacji mobilnej z listą najbliżej
zlokalizowanych przystanków
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Rozkład jazdy na wybranym
przystanku z informacją o najbliższych
odjazdach autobusów

MODUŁ
ROZLICZENIOWO-KONTROLNY
REALIZACJI PRZEWOZÓW
PASAŻERSKICH

Wszystkie dane dotyczące funkcjonowania komunikacji są
gromadzone w module rozliczeniowo-kontrolnym. Pozwala
to na dokładną kontrolę funkcjonowania komunikacji
zarówno przez przewoźnika, jak i przez zarządcę komunikacji
miejskiej - zlecającego pracę przewozową.

Okno modułu rozliczeniowo-kontrolnego
z informacją o punktualności
realizowanych przez przewoźnika zadań

Moduł ten określa prawidłowość zrealizowanych usług przewozowych
poprzez porównanie ich z rozkładami
jazdy. Odbiera między innymi dane dotyczące wykonanych przejazdów oraz
lokalizacji autobusów i informacje
o otwarciach drzwi pojazdów.
Moduł przechowuje informacje, które
przekazywane są do systemu informacji pasażerskiej i udostępniane do
raportów.

Kontrola
punktualności
Moduł posiada funkcję kontrolowania
punktualności realizacji zadań przewozowych. Na bieżąco analizuje realizację rozkładów jazdy, porównując
stan faktyczny z ustalonymi planami
dla danej linii/brygady, z możliwością
filtrowania pojazdów i przystanków.
W oknie systemu użytkownikowi
wyświetla się każde rozliczenie zawierające informacje o planowanym
przyjeździe autobusu na przystanek
i tym rzeczywiście zrealizowanym,
o numerze pojazdu, nazwisku kierowcy, opóźnieniu, zatrzymaniu oraz

Ta część systemu:
++ udostępnia również dane takie
jak: nazwa, numer, typ przystanku
(kontrolny, na żądanie),
linii/brygadzie. Wszelkie nieprawidłowości, które nastąpiły podczas realizacji usług przewozowych, np. brak
przyjazdu autobusu na przystanek lub
przejazd autobusu bez wymaganego
zatrzymania się, wyróżnione są zdefiniowanym przez użytkownika kolorem.

++ dodatkowo wyróżnia przystanek
początkowy i końcowy
dla każdego kursu,
++ wyświetla informację o numerze
bocznym i rejestracyjnym
pojazdu realizującego dane
zadanie, numer linii i brygady.
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Usprawiedliwienia
Dodatkową funkcją modułu rozliczeniowo-kontrolnego jest funkcja zgłaszania i akceptacji usprawiedliwień. Jest ona dostępna zarówno dla przewoźnika jak i zlecającego usługę przewozów komunikacji miejskiej.
Dzięki niej wykonawca może usprawiedliwić wybrane rozliczenie, w którym nastąpiło
opóźnienie spowodowane np. utrudnieniami w ruchu drogowym na terenie miasta,
lub nieprawidłowość np. brak obecności pojazdu komunikacji miejskiej na przystankach danego kursu spowodowany awarią techniczną pojazdu - w oparciu o raporty
drogowe przysyłane przez dyżurnego dyspozytora.
Zgłoszone przez wykonawcę usprawiedliwienia są autoryzowane lub odrzucane
przez zlecającego i czynność ta może następować dla pojedynczego rozliczenia lub
kilku zaznaczonych rozliczeń.
Lista rozliczeń z usprawiedliwieniami może być filtrowana według daty, zadania, linii,
brygady, przystanku, pojazdu oraz rodzaju nieprawidłowości (punktualne, niepunktualne, niezarejestrowane itd.).

Okno modułu rozliczeniowo-kontrolnego z funkcją usprawiedliwień

Wprowadzone usprawiedliwienia
są uwzględnione w raportach
rozliczeniowych.
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Generowanie
statystyk WWW
Zgromadzone i przetworzone przez
komputer pokładowy dane przekazywane są do modułu rozliczeniowo-kontrolnego. Na ich podstawie
moduł umożliwia generowanie raportów dotyczących funkcjonowania komunikacji miejskiej z podziałem na przystanki, linie, zadania,
brygady oraz wybrany przedział czasowy lub daty.
Moduł tworzy między innymi raport
dotyczący odjazdów z przystanków wybranych linii autobusowych
w określonym przedziale czasowym. Na jego podstawie użytkownik
może ocenić jakość funkcjonowania
komunikacji miejskiej oraz to, czy
do realizacji kursów został użyty
właściwy (wskazany w planach) tabor, np. pojazd niskopodłogowy.

Okno modułu ze statystykami odjazdów wybranych linii autobusowych

Innym raportem tworzonym w module jest tzw. „statystyka regularności kursowania” prezentująca dane
punktualności i poprawności odjazdów autobusów z poszczególnych
przystanków.
Taki rodzaj statystyki to również
doskonałe narzędzie dla planistów.
Analiza wygenerowana dla dłuższego przedziału czasowego umożliwia
wskazanie przystanków, na których
rozkład jazdy jest źle skonstruowany, a opóźnienia występują bardzo
często. Tym samym moduł może
być narzędziem wspierającym wprowadzanie zmian optymalizujących
działanie komunikacji miejskiej.

Statystyka regularności kursowania komunikacji miejskiej na poszczególnych przystankach
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Kontrola treści wyświetlanej na
tablicach przystankowych
Użytkownik modułu ma dostęp do aktualnych informacji wysyłanych do tablic przystankowych. Każda tablica zawiera nazwę przystanku oraz numer. W oknie tablicy
widnieją informacje o bieżących przyjazdach (numer linii, kierunek, godzina przyjazdu) oraz wprowadzone przez użytkownika komunikaty z czasem ich ważności.

Okno systemu z aktualnymi informacjami wyświetlanymi na tablicach przystankowych
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