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Scopul ProiectuluiScopul Proiectului

Implementarea unuiImplementarea unui sistem sistem 
automatizat de dispecerareautomatizat de dispecerare
AUTO,AUTO, care va spori eficiencare va spori eficienŃŃa a 
îîntreprinderilor ntreprinderilor şşi va ridica i va ridica 
calitatea de deservire acalitatea de deservire a clienclienŃŃilorilor
(pasajerilor(pasajerilor, , şşoferilor)oferilor)
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�� Executarea Automatizată Comenzi Executarea Automatizată Comenzi AUTOAUTO

�� Determinarea locaDeterminarea locaŃŃieiiei, , vitezeivitezei, , direcdirecŃŃiei  iei  
deplasăriideplasării,, distandistanŃŃei parcurse (GPS) ei parcurse (GPS) şşi a altor i a altor 
indici ai vehiculelor indici ai vehiculelor 

�� Schimbul de informaSchimbul de informaŃŃii (date, text, voce)  ii (date, text, voce)  îîntre ntre 
dispecerat dispecerat şşi vehiculi vehicul

FuncFuncŃŃii ii (1)(1)
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FuncŃii (2)(2)
�� Vizualizarea pe harta electronică Vizualizarea pe harta electronică ((GIS)GIS) a a 

informainformaŃŃiei spaiei spaŃŃiuiu--timp a deplasărilor timp a deplasărilor 
automobilelorautomobilelor

�� ÎÎnregistrarea senzorilor de alarmă a nregistrarea senzorilor de alarmă a 
vehiculului. Reacvehiculului. ReacŃŃionarea operativă la ionarea operativă la 
semnalizările de alarmăsemnalizările de alarmă

�� Stocarea informaStocarea informaŃŃiei (datelor) privind iei (datelor) privind 
deplasarea vehiculelor deplasarea vehiculelor şşi formarea i formarea 
rapoartelor necesarerapoartelor necesare



AArhitecturarhitectura
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Dispecerat. Suport 
geospaŃial



Rapoarte



StaŃie panou - senzor 
pentru dispecer
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Terminal Mobil: navigaŃie
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Echipament de bord 1
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�� SSisteme: GeoiIisteme: GeoiIformaticăformatică (GIS),(GIS),
GeoPoziGeoPoziŃŃionareionare (GPS),(GPS),Telefonie mobilă Telefonie mobilă 
3G, Internet  3G, Internet  

�� Sistem Sistem eefectiv fectiv Achitare ClienAchitare ClienŃŃii

�� Securitate ridicată de călătorie a Securitate ridicată de călătorie a şşoferilor oferilor 
şşi pasajerilori pasajerilor

Avantaje Avantaje ((11))
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Avantaje (2)
� Sistem complet Audio Glas (hand free)

executare comenzi

� CirculaŃie pe GPS-navigator, excluderea 
hărŃilor de hîrtie şi a nomenclatorului 
de adrese pe bordul vehiculului 

� Sistem efectiv de rapoarte operative, 
istorice şi statistică 
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Vă mulŃumim 
pentru atenŃie!

Softcom s.a. 
http://www.syscom.md
E-mail: cvv@syscom.md

Chişinău, Decebal, 99

2038  Republica Moldova, tell /fax +37322-563306


