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Nasze produkty w skrócie 
 

1 _ InLineWeb (RBL/ITCS) jako centralna ap-

likacja w dyspozytorni  ruchu pozwala na codzienne 

monitorowanie zdarzeń operacyjnych, efektywne 

zarządzanie parkiem taborowym i zasobami ludzkimi. 

2 _ System Automatycznego Zliczania 

Pasażerów (AZP) stanowi wiarygodną podstawę 

do raportów i rozliczeń z wykonanych usług 

publicznych w zakresie przewozów pasażerskich ) i 

dostarcza w czasie rzyczywistym informacje doty-

czące stanu napełnienia pojazdu. 

3 _ Programu Visual Count umożliwa przeprowad-

zenie  efektywnego zliczania porównawczego  na 

podstawie obrazów wideo, które jest użyteczne dla 

procesu  certyfikacji systemów AZP.  

4 _ System Analizy Czasu Jazdy (ACJ) z funkcją 

monitoringu punktualności umożliwia śledzenie ruchu 

pojazdów i obrazuje na bieżąco przebieg realizo-

wanych kursów.  

5 _ System Wspomagający Maszynistę (SWM) 

umożliwia znaczne zmniejszenie zużycia energii po-

dczas jazdy i nie wymaga świadectwa dopuszczenia 

do eksploatacji. 

6 _ System Dynamicznej Informacji Pasażer-

skiej (DIP) i Infotainment informuje pasażerów w 

czasie rzeczywistym o opóźnieniach i możliwych 

przesiadkach i może być wykorzystany do wyświetla-

nia materiałów informacyjnych  i wideo. 

7 _ System Automatycznego Monitorowania 

Pojazdu  (SMP)umożliwia ciągły przegląd sys-

temów i procesów technicznych w pojeździe. 

8 _ WLAN dla pasażerów  (WLAN) umożliwia  

dostęp do  internetu mobilnego i informacji o prze-

biegu kursu w pojeździe.  

 

 
 

 

 

Funkcje w pojeździe 
Rozwiązania sprzętowe i programowe firmy INTERAUTOMATION umożliwiają następujące funkcje w 

pojeździe: 

Pomiar potoków podróżnych 

Niemal  100 procentowa dokładność pomiaru. 

Lokalizacja pojazdów 

Możliwość lokalizacji pojazdu w dowolnym czasie i 

miejscu na trasie. 

 

 

 

Identyfikacja przystanków 

Wykorzystywanie sygnałów pojazdu w celu jed-

noznacznej  identyfikacji przystanków i stacji istot-

nych dla pasażera. 

Komunikacja 

Ciągła możliwość komunikacji z pojazdem i z osobą 

prowadzącą pojazd. 

Produkty firmy INTERAUTOMATION 
 

CIĄG DALSZY > 
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Informacja pasażerska 

Podróżujący uzyskują w czasie rzeczywistym in-

formacje dotyczące przebiegu kursu i połączeń 

przesiadkowych. 

Wspomaganie maszynisty / prowadzącego 

pojazd 

sięgająca 15 procent oszczędność zużycia energii 

podczas jazdy poprzez zalecenia dotyczące sposobu 

jazdy. 

Pozyskiwanie informacji o punktualności 

na urządzeniach przenośnych lub zainstalowanych na 

stałe. 

Integracja sieci WLAN 

Korzystanie z sieci bezprzewodowych w czasie po-

dróży pociągiem w celu informacji i rozrywki dla 

pasażerów. 

Zarządzanie informacjami 

Zachowanie wglądu do stanu technicznego sys-

temów w pojeździe. 

Zdalne sterowanie 

Ciągła możliwość dostępu do systemów pojazdu np. 

aby zaktualizować dane lub oprogramowanie. 

 


