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Sistem Gestiune  
Transport Municipal



Scopul proiectuluiScopul proiectului
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Crearea unui sistem  
automatizat de gestiune a 

transportului municipal, care 
va contribui la ridicarea 

calităŃii deservirii călătorilor, 
securităŃii şi a imaginei 

capitalei
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•• Determinarea automată a poziDeterminarea automată a poziŃŃiei iei vehiculuivehicului
îîn baza navigan baza navigaŃŃiei de satelitiei de satelit; ; 

•• ComunicaComunicaŃŃie de date ie de date şşi vocală i vocală îîntre unităntre unităŃŃile ile 
de transport de transport şşi centrul de dispecerat prin i centrul de dispecerat prin 
GSM;GSM;

•• Vizualizarea cartografică interactivă a Vizualizarea cartografică interactivă a 
deplasării vehiculelor deplasării vehiculelor ; ; 

•• ReacReacŃŃie operativă la mesaje de alarmăie operativă la mesaje de alarmă;;

•• IndicaIndicaŃŃie operativă la staie operativă la staŃŃii a timpului de ii a timpului de 
sosire a vehiculuisosire a vehicului;;

•• Monitorizarea traficului de pasaMonitorizarea traficului de pasaggerieri..

FuncŃii principale
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Arhitectura generalArhitectura generalăă

3G-INTERNET

3G-INTERNET

Dispecerat

GPS

GPS
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INTREPRINDERE DE TRANSPORT

WEB-PORTAL

MONITORIZARE          

INTEGRALA

3G INTERNET

DISPECERAT 

SPECIALIZAT 

OPERATIV

PARTEA MOBILA 

ECHIPAMENT DE 

BORD

INTREPRINDERE DE TRANSPORT

Arhitectura administrare
SERVER

DGTP CC
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Dispecerat. Suport Dispecerat. Suport 
geospageospaŃŃialial (1)(1)
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Dispecerat. SuportDispecerat. Suport
geospageospaŃŃialial (2)(2)
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Dispecerat. SuportDispecerat. Suport
geospageospaŃŃialial (3)(3)



Rapoarte



Echipament de bord 1Echipament de bord 1
Smartphone, TrackerSmartphone, Tracker
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Echipament de bord 2 Echipament de bord 2 
SenzoriSenzoriii numărului de numărului de 

pasageri pasageri 

© Softcom 11



EEchipament la stachipament la staŃŃieie
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Dispecerat
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BeneficiiBeneficii(1)(1)
CăCăllăători tori şşi i şşoferioferi

La staLa staŃŃii: ii: 

•• Informarea operativInformarea operativăă a ca căăllăătorilor pe torilor pe 
indicatorul electronicindicatorul electronic despre momentul despre momentul 
sosirii vehiculelor, sosirii vehiculelor, 

•• Reducerea timpului de aReducerea timpului de aşşteptare,teptare,
•• Publicarea anunPublicarea anunŃŃurilor utile (ora, urilor utile (ora, 

prognosticul timpului, schimbarea prognosticul timpului, schimbarea 
rutelor s.a.) rutelor s.a.) şşi publicitate.i publicitate.
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BeneficiiBeneficii(2)(2)
Pe bordul vehiculului:Pe bordul vehiculului:

•• Informare operativInformare operativăă vocalvocalăă,,
•• AnunAnunŃŃuri utile si publicitateuri utile si publicitate,,
•• Statistica despre numStatistica despre număărul rul 

pasagerilorpasagerilor,,
•• Ridicarea confortului de lucru si  Ridicarea confortului de lucru si  

securitasecuritaŃŃii soferilor.ii soferilor.
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BeneficiiBeneficii(3)(3)
ÎÎntreprinderea de transportntreprinderea de transport

•• Monitorizarea si controlul automatizat Monitorizarea si controlul automatizat 
efectiv a traficulului de circulatie din efectiv a traficulului de circulatie din 
Dispecerat;Dispecerat;

•• Marirea reactivitaMarirea reactivitaŃŃii la evenimentele de ii la evenimentele de 
alarmalarmăă (avarie vehicul, re(avarie vehicul, reŃŃinere inere 
neprevneprevăăzutzutăă s.a.);s.a.);

•• Ridicarea calitRidicarea calităăŃŃii deservirii, confortului ii deservirii, confortului 
de lucru a dispecerilor, de lucru a dispecerilor, şşoferilor;oferilor;

•• AtestAtestărăreaea serviciilor la ISOserviciilor la ISO 9000.9000.
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BeneficiiBeneficii((44))
DDirecirecŃŃia Generală Transport Publicia Generală Transport Public

•• Monitorizarea Monitorizarea efectivefectivăă a traficului a traficului 
integral circulatie integral circulatie şşi a calităi a calităŃŃii ii 
ttransportului ransportului din din Municipiu (Municipiu (DispeceratDispecerat));;

•• Monitorizarea numărului de călători Monitorizarea numărului de călători şşi a i a 
traficurilor călătorilor  traficurilor călătorilor  îîn Municipiu;n Municipiu;

•• Planificarea efectivă a transportului Planificarea efectivă a transportului 
public public îîn Municipiu;n Municipiu;

•• RRidicarea calitidicarea calităăŃŃii deservirii călătorilor ii deservirii călătorilor şşi i 
a imaginei Capitalei.a imaginei Capitalei.
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