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PAKIET KOMUNIKACYJNY

Pakiet MUNICOM.premium rozwija zakres zastosowania systemu na obszar przedsiębiorstw
transportowych, komunikacyjnych, a (w szczególności komunikacji miejskiej), jako zestaw
dedykowanych tym firmom oprogramowania. W skład pakietu wchodzą następujące
programy: 

REJESTRY 

Jest to podstawowy moduł wchodzący w skład systemu MUNICOM.premium i
przeznaczony do wprowadzania i przechowywania wszystkich elementarnych danych
wykorzystywanych w pozostałych elementach systemu MUNICOM.premium 

ROZKŁAD JAZDY

 

program służy do tworzenie i edycja wielowersyjnego rozkładu jazdy dla
przedsiębiorstwa komunikacyjnego wraz z wbudowaną obsługą wielu zajezdni.

Występują dwie wersje systemu:    

Wersja tabelaryczna (ROZKŁAD JAZDY)

Wersja podstawowa stosowana w przypadku gdy nie ma potrzeby
projektowania graficznego rozkładu jazdy.

Wersja tabelaryczna (ROZKŁAD JAZDY WIN)

W skład programu wchodzą następujące elementy: 

Projektowanie rozkładu na mapie. 

Rozkład Jazdy w Internecie – automatyczne generowanie rozkładu jazdy w
postaci stron internetowych, w formacie HTML, zawierających informacje o
rozkładzie jazdy przedsiębiorstwa dla pasażerów. Moduł generuje zbiór stron o
określonym schemacie i wyglądzie, pozostawiając użytkownikowi możliwość
zmiany niektórych elementów takich jak czcionki kolory itd. Wytworzone przez
program strony są gotowe do umieszczenia ich na wybranym serwerze i
udostępnienia użytkownikom Internetu, lub „wypalenia" płytki CD z pełnym
interaktywnym rozkładem Jazdy. 

Tabliczki Przystankowe – drukowanie graficznych rozkładów jazdy do
wywieszenia dla pasażera na przystankach. Moduł pobiera dane z rozkładu
jazdy, i automatycznie tworzy tabliczki. Posiada wbudowanych kilka formatów
tabliczek z możliwością pełnej konfiguracji wszystkich elementów znajdujących
się na wydruku.

SRG 3000 

Jest to moduł służący do programowanie kluczy, przygotowywania, rejestracji,
przeglądania raportów z autokomputerów SRG-3000. Generalnie jest on odpowiedzialny
za interfejs do autokomputerów i jest realizowany poprzez podsystem PWI. 
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DYSPOZYTOR 

Program służy do nadzorowania taboru na zajezdni, stanu realizacji zleconych zadań.
Zasila w dane i odbiera je z urządzeń pokładowych zamontowanych na autobusach,
tramwajach, trolejbusach czy innych środkach transportu.

KARTA DROGOWA 

Program przeznaczony jest do rozlicza czas pracy kierowców, mechaników oraz zużycie
paliw i energii.

HARMONOGRAM 

Program przeznaczony do automatycznego tworzenia planu pracy kierowców w
przedsiębiorstwie komunikacyjnym, transportowym. Pozwala uwzględnić wszystkie
czynniki mające wpływ na układanie planu,  umożliwia szeroką modyfikację założeń i
definicji poprzez ingerencję użytkownika. Program pozwala również na korekty planu w
trakcie realizacji danego okresu, wynikające z bieżących zakłóceń jak nieobecności i
zmiany dyspozycji. Program zgodny z ustawą o czasie pracy kierowców i jej
nowelizacjami

OBSŁUGA TECHNICZNA 

Program prowadzi ewidencjonuje wszystkich zlecenia dotyczące majątku trwałego firmy
w szczególności pojazdów (w tym pojazdów własnych i zewnętrznych). Ewidencjonuje
czas pracy mechaników, zużyte materiały. Obejmuje remonty, przeglądy, obsługi
okresowe.

WINDYKACJA MANDATÓW 

Program Windykacja Mandatów jest przeznaczony do prowadzenia ewidencji i rozliczeń
opłat dodatkowych. Podstawowe funkcje programu obejmują rejestrowanie mandatów,
prowadzenie korespondencji z ukaranymi, przyjmowanie wpłat oraz wykonywanie analiz
płatności i rozliczenie pracy kontrolerów.

ROZLICZANIE CZASU PRACY

Program RCP składa się z dwóch części: Odczyt RCP oraz Raporty i Wydruki RCP.

Część Odczyt RCP przeznaczona jest do zarządzania systemem rejestracji czasu pracy
składającym się z czytników umieszczonych przy wejściach i wyjściach oraz kart
zbliżeniowych z zapisanymi danymi o pracownikach.  Każdy pracownik posiadający kartę
zobowiązany jest przy każdym wejściu lub wyjściu zbliżyć kartę do czytnika, oraz
opcjonalne naciśnięcie odpowiedniego przycisku określającego rodzaj wejścia lub
wyjścia.  Znaczenie opcji wybieranych podczas wejścia lub wyjścia można definiować w
programie, np. wyjście/wejście służbowe, prywatne itp. Konfiguracja opcji wejść i wyjść
musi być zgodna z dokumentacją dostarczonych czytników – kod z czytnika musi być
zgodny z kodem wprowadzonym do programu.

Część Rejestracja raportów RCP służy do wczytania danych dotyczących wejść i wyjść
zgromadzonych w czytnikach do modułu RCP. Wczytanie danych odbywa się w sposób
ciągły, z ustalonym odstępem czasu między kolejnymi odczytami zgromadzonych danych
w czytnikach. 

ROZLICZANIE PRZEWOŹNIKÓW

Jest to program przeznaczony do kontroli wykonania kursów oraz naliczenia kar
umownych nakładanych na przewoźników za braki i nieprawidłowości w wykonaniu
kursów. Dzięki zintegrowaniu z rozkładem jazdy i wynikami jazdy (raporty z pojazdów),
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program sam może zestawić plan z wykonaniem i automatycznie naliczyć kary za kursy
przyspieszone, opóźnione czy braki kursów. Dodatkowo użytkownik może sam
definiować i dopisywać do kursów inne wykroczenia (np za brudny pojazd, niedziałający
kasownik itp). Do innych wykluczeń także naliczane są kary, zgodnie ze zdefiniowanymi
stawkami.

ROZLICZANIE UTARGU KIEROWCÓW 

Moduł ten jest jednym z programów systemu MUNICOM.premium, który przeznaczony
jest do rozliczania sprzedaży kierowców, pochodzącej z kas fiskalnych zainstalowanych
w pojazdach. Głównym zadaniem programu jest ewidencja wszystkich wpłat kierowców
pochodzących ze sprzedaży z kasy fiskalnej oraz kontrola ciągłości wszystkich
zarejestrowanych raportów. Przy współpracy z modułem SRG 3000 MUNICOM możliwa
jest kontrola i weryfikacja danych pochodzących z papierowych rozliczeń fiskalnych z
danymi przekazywanymi drogą elektroniczną za pośrednictwem autokomputera.

BILETY OKRESOWE (PAPIEROWE) 

Jest to rozwiązanie przydatne do obsługi biletów okresowych w wersji 
nieelektronicznej. 

BILETY ELEKTRONICZNE  

Zestaw oprogramowania do realizacji zadań związanych z dystrybucją i rozliczeniem
obrotu biletem elektronicznym
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CNR 

Oprogramowanie wspomagające kompleksowe rozwiązanie zadań związanych z
komunikowaniem się z pojazdami i inną infrastrukturą komunikacyjną (np. tablice
przystankowe). Ciągła wymiana danych z pojazdami pozwala na zbudowanie:

systemu nadzorem flotą komunikacji miejskiej;
systemu dynamicznej informacji pasażerskiej;
systemów biletów elektronicznych . 

Umożliwia on ponadto:

wykrywanie wszelkich nieprawidłowości w realizacji zadań przewozowych, 
nadzór pojazdów wykonujących określone zadania na liniach, 
a także sterowanie urządzeniami przystankowymi informującymi pasażerów o
odjazdach pojazdów
informowanie przewoźników o aktualnym stanie taboru.

SIP-WWW

Modu ten umożliwia wyświetlanie mapy z przystankami danego miasta, wyświetlanie
najbliższych odjazdów na tabliczkach przystankowych oraz prezentację planowanego
rozkładu jazdy.Dane do wyświetlania rozkładu jazdy pobierane są z modułu Rozkład
jazdy programu MUNICOM.premium. Warunkiem działania mapy w internecie jest
obecność właśnie wspomnianego programu. Do działania programu wymagana jest
zwykła przeglądarka internetowa, dzięki temu, że korzysta z tradycyjnych technologii
WWW.
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CENTRUM NADZORU RUCHU

Oprogramowanie Centrum Nadzoru Ruchu (CNR) stanowi kompleksowe rozwiązanie
umożliwiające wykonywanie zadań związanych z nadzorem flotą komunikacji miejskiej.
Umożliwia wykrywanie wszelkich nieprawidłowości w realizacji zadań przewozowych, nadzór
pojazdów wykonujących określone zadania na liniach a także sterowanie urządzeniami
przystankowymi informującymi pasażerów o odjazdach pojazdów. Wszystkie informacje
dostępne w CNR wypracowywane są na podstawie komunikatów napływających drogą
radiową lub przy użyciu komunikacji GPRS z autokomputerów (produkcji firmy R&G)
zamontowanych na pojazdach. 

Oprogramowanie Centrum Nadzoru Ruchu składa się z następujących modułów.: 

OTR - Moduł Obsługi Transmisji Radiowej 

RKP - Moduł Rozgłaszania Komunikatów 

OPP - Moduł Obliczania Pozycji Pojazdów 

PIP -  Moduł Przetwarzania Informacji Przystankowej 

ARC - Moduł Archiwizujący 

SRV - Moduł Nadzorujący 

WIP - Moduł Wizualizacji Informacji o Pojazdach 

Za wyjątkiem modułu WIP wszystkie modułu pracują bez ingerencji operatora. W przypadku
awarii któregoś z modułów bądź maszyny, na której pracują moduły następuje automatyczne
przełączenie zadań na sprawne maszyny. 
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FUNKCJE SYSTEMU1

OTR - MODUŁ OBSŁUGI TRANSMISJI RADIOWEJ

Głównym zadaniem Modułu Obsługi Transmisji Radiowej jest Zapewnienie interfejsu z
urządzeniem komunikacyjnym wykorzystywanym do transmisji danych z pojazdami.
Modułowa budowa umożliwia wykorzystanie wielu rozwiązań dostępnych dzisiaj na rynku
telekomunikacyjnym (np.: Erriccson, Motorola, GSM/GPRS itp.) Wszystkie komunikaty
zarówno do jak z pojazdów są kolejkowane wg ich priorytetów. Moduł analizuje także
stan wykorzystania łączy zapewniając optymalne ich wykorzystanie

RKP - MODUŁ ROZGŁASZANIA KOMUNIKATÓW 

Moduł umożliwia zdalnym klientom korzystanie z wszystkich informacji przepływających w
systemie. Aplikacja klienta (WIP) rejestrując się w RKP przekazuje parametry dotyczące
informacji jakie mają być do niego przekazywane. Ilość zdalnych klientów jest w zasadzie
ograniczona przez wydajność sieci komputerowej. 
Przy dużej ilości klientów komunikujących się z różnych podsieci możliwe jest kaskadowe
połączenie modułów RKP redukujących ruch w sieci komputerowej. 

OPP - MODUŁ OBLICZANIA POZYCJI POJAZDÓW 

Głównym zadaniem modułu jest śledzenie stopnia wykonania zadań przewozowych.
Moduł dostarcza także informacje o wszelkich istotnych parametrach pracy pojazdów
(informacje o kierowcy, awariach itp.). Moduł ten umożliwia także obsługę pojazdów
wirtualnych to jest takich, z którymi nie ma bezpośredniej łączności. Wszelkie odchylenia
związane z pracą takiego pojazdu wprowadzane są poprzez aplikację klienta (WIP). W
przypadku dużej przerwy w dostarczaniu komunikatów o pozycji pojazdu Moduł próbuje
ponownie nawiązać kontakt z pojazdem informując o tym fakcie aplikacje klienckie.

PIP -  MODUŁ PRZETWARZANIA INFORMACJI PRZYSTANKOWEJ 
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Podstawowym Zadaniem Modułu PIP jest wyliczanie i wysyłanie informacji o odjazdach
pojazdów do urządzeń przystankowych informujących pasażerów o przyjazdach
pojazdów. Dodatkowo informacje te mogą być przekazywane do innych modułów
umożliwiających informowanie pasażerów np. poprzez Internet (HTML, WAP, SMS itp.).
Wszystkie informacje o odjazdach korygowane są poprzez komunikaty o odchyleniach
otrzymywanych od pojazdów

ARC - MODUŁ ARCHIWIZUJĄCY

Zadaniem modułu jest zbieranie informacji ze wszystkich modułów systemu i ich
archiwizacja w RDBMS'ie. Dzięki zunifikowanemu mechanizmowi dostępu do baz moduł
umożliwia pracę z wieloma dostępnymi na rynku bazami danych (IBM DB2/Informix, MS
SQL, Oracle itd.) 

SRV - MODUŁ NADZORUJĄCY 

SRV nadzoruje pracą całego sytemu. Dzięki zaawansowanemu mechanizmowi kontroli
działania modułów składowych każdy przypadek niesprawności oprogramowania lub
sprzętu jest wykrywany i podejmowane są natychmiastowe działania mające na celu
przywrócenie ich poprawnego działania. Dzięki temu zapewniona jest ciągła praca w
trybie 24/7/365

WIP - MODUŁ WIZUALIZACJI INFORMACJI O POJAZDACH 

Moduł ten jest głównym narzędziem pracy Dyspozytora/Dyspozytorów. Umożliwia on
wizualizację sytuacji ruchowej w różnych perspektywach (mapa, tabulogram). Dzięki
zastosowaniu jednolitego sposobu wyświetlania informacji o pojeździe przechodzenie z
jednego sposobu prezentacji na inny nie sprawia użytkownikowi problemu. Informacje
zawarte w opisie pojazdu zawierają między innymi: oznaczenie zajezdni z której
pochodzi pojazd, numer boczny pojazdu, numer ewidencyjny kierowcy, zadanie
wykonywane przez pojazd, aktualnie wykonywane kurs, odchylenie od rozkładu jazdy
oraz stan w jakim pojazd się znajduje (przejazd, przystanek, zajezdnia, pętla). System
kolorów w pełni definiowany przez użytkownika pozwala na wizualizację pewnych cech
pojazdów np.: wielkości opóźnienia, koloru linii jaką pojazd wykonuje oraz koloru
zajezdni z jakiej pochodzi. Dodatkowo pojazd, który ma ustawioną awarię (jest
uszkodzony) otrzymuje znacznik, dzięki któremu użytkownik jest w stanie "rzutem oka"
go wychwycić. Możliwe jest także zdefiniowane kilku poziomów odchyleń od rozkładu
jazdy dzięki temu ikony pojazdów niosą jednocześnie informację o aktualnym odchyleniu.
Zastosowanie definiowanych przez użytkownika filtrów pozwala na obserwowanie
najbardziej istotnych z punktu widzenia Dyspozytora informacji (np. obserwowanie
pojazdów opóźnionych/przyspieszonych o 1/5 minut lub tylko pojazdy z ustawionym
kodem awarii). Filtry pozwala użytkownikowi skoncentrować się tylko na wybranym
fragmencie pracy komunikacji miejskiej (np.: tylko pojazdy jednej linii, pojazdy opóźnione,
pojazdy z awarią, pojazdy znajdujące się na danym obszarze itp.). 
Moduł WIP posiada kilka sposobów prezentacji danych:
1. GOOGLE UŻYTKOWNIK - Dane o pojazdach przedstawiane są na mapie, na której
możemy wyświetlać następujące informacje:



MUNICOM.prem ium  -Kar ty katalogow e

  8  

CENTRUM NADZORU RUCHU

Najbliższe odjazdy
Najbliższe odjazdy na całym ekranie monitora
Statyczny rozkład jazdy dla wybranego przystanku
Najbliższe odjazdy z możliwością pokazania pozycji pojazdu. Uwaga!, tablica nie
jest automatycznie odświeżana, aby uaktualnić odjazdy należy ponownie wybrać
zakładkę „Najbliższe odjazdy”
Najbliższe odjazdy wybranego pojazdu, wraz z opcjami typu pokaż/ukryj, oraz
centruj mapę (centrowanie w taki sposób aby dopasować się do przebiegu trasy
pojazdu, lub centrowanie w taki sposób aby pojazd znalazł się na środku mapy)

2. WAP - Jest to rozkład jazdy przygotowany dla telefonów komórkowych

3. GOOGLE ADMIN - 
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4.GOOGLE DYSPOZYTOR - Google Dyspozytor to element systemu przeznaczony dla
dyspozytora chcącego śledzić  aktualny stan pojazdów. Mapa     posiada szereg funkcji.
Część jest standardową funkcjonalnością map google, część dodana specjalnie na
potrzeby sytemu CNR.Mapa została wykonana w taki sposób aby umożliwić
pełnoekranowy tryb wyświetlania przez co bez problemu nadaje się do wyświetlaczy
posiadających dużą liczbę cali i wysoką rozdzielczość wyświetlania.Mapy google są
mapami internetowymi, tak więc środowiskiem uruchomieniowym aplikacji jest
przeglądarka internetowa.
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