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Znakomite dla dyspozytorni ruchu 
rozwiązanie informatyczne do efek-
tywnego zarządzania i monitoro-
wania  procesów operacyjnych i floty 
pojazdów. 
 
Kolej jest uważana za niezawodny i nowoczesny 

środek transportu o wysokich wymaganiach w zakre-

sie stabilności operacyjnej, punktualności i infor-

macji. 

 

W przypadku opóźnień, awarii na linii lub innych 

zakłóceń w ruchu musi zostać podjętych szereg 

działań mających na celu usprawnienie ruchu 

pasażerskiego - np.  przekierowanie ruchu, wpro-

wadzenia komunikacji  zastępczej-  i  utrzymanie  

bieżącej informacja dla pasażerów, serwerów  czy 

portali  informacyjnym, co stanowi wyzwanie dla 

dyspozytorniu ruchu i systemów informatycznych. 

System InLineWeb zapewnia niezwykle efektywne  

wsparcie podczas realizacji tych nieplanowych zadań 

i procesów. InLineWeb.RBL/ITCS posiada liczne me-

chanizmy monitorowania ruchu i wykorzystuje auto-

matyczne interfejsy, np. do pojazdów, pracowników,  

systemów planistycznych, warsztatów, serwisów 

informacyjnych, w tym Europejskiego Centrum Ro-

zkładów Jazdy (EFZ) Deutsche Bahn i do innych 

powiązanych systemów końcowych.  

 

Ogromną zaletą  InLineWeb.RBL/ITCS  jest 

rozbudowana baza danych i informacji w czasie 

rzeczywistym, możliwość  ich wykorzystywania oraz 

różnorodne i adaptowalne interfejsy. Podgląd tylko 

kilku funkcji systemu InLineWeb.RBL/ITCS  obrazuje  

pracownikom dyzpozytorni aktualną sytuację 

panującą w ruchu . 

 

Ponadto InLineWeb.RBL/ITCS  umożliwia 

dyspozytorni nawiązanie bezpośredniego kontaktu z 

maszynistami i obsługą pociągu, wymianę informacji 

lub przekaz odpowiedzi na zapytania. 

Pozyskiwane i analizowane przez systemy firmy 

INTERAUTOMATION dane znajdują również 

zasosowanie w zarządzaniu operacyjnym.  

Przykładowo dane o napełnieniu pojazdu w czasie 

rzeczywistym są niezbędne do organizacji 

komunikacji zastępczej lub planowania 

operacyjnego. 

 

System InLineWeb.RBL/ITCS  umożliwia również  

przesył pojedynczych tekstów informacyjnych 

bezpośrednio z dyspozytorni ruchu  do pojazdów  na 

wyświetlacze lub serwer WLAN. 

 

Dzięki InLineWeb.RBL/ITCS personel przewoźnika 

jest optymalnie przygotowany do codziennej pracyi i 

może się  skupić wyłącznie na realizacji  usług 

transportowych i obsłudze pasażera , co pozytywnie 

wpływa na komfort jazdy i zadowolenie pasażera ze 

świadczonych usług 
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Centralny system zarządzania danymi za pomocą  InLineWeb 

Produkty firmy INTERAUTOMATION bazują na 

oprogramowaniu InLineWeb - centralna jednostka 

przetwarzająca, analizująca i zarządzająca 

wszystkie dane i procesy. 

Brama komunikacyjna InLine realizuje bezpieczną 

wymianę danych z flotą pojazdów.  

 

InLineWeb w skrócie:  

 

● Łatwy dostęp do aplikacji użytkownika za pomocą 

PC lub tabletu 

● Różne opcje wizualizacji informacji 

● Standardowe interfejsy importu (np. RailML, VDV) 

rozkładu jazdy, obiegów, planów pracy pojazdów 

trakcyjnych, możliwość adaptacji interfejsów klien-

ta  

 

● Integracja zewnętrznych serwerów danych w trybie 

online w celu ciągłej, automatycznej wymiany 

danych (np. usługi VDV w celu zapewnia realizacji 

połączeń przesiadkowych) 

● Interfejsy eksportu służące do przekazu danych 

organizatorom transportu publiczengo i systemom 

trzecich 

● Wdrożenie przy wykorzystaniu  eksploatowanego 

środowiska informatycznego (obsługa wszystkich 

powszechnie znanych platform serwerowych, 

klienckich systemów operacyjnych, serwerów  baz 

danych i mobilnych urządzeń przenośnych) 

● Możliwość zastosowania  w strukturze całego 

przedsiębiorstwa. 

 


