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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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SIP-WWW
Modu ten umożliwia wyświetlanie mapy z przystankami danego miasta, wyświetlanie
najbliższych odjazdów na tabliczkach przystankowych oraz prezentację planowanego
rozkładu jazdy. Aplikacja działa w oparciu o GOOGLE MAPS. System może współpracować z
systemem CNR, który pozwala na pokazywanie realnych pozycji pojazdu na trasie, oraz
rzeczywistych odjazdów z przystanków. 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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Pokaż / ukryj przystanki.

5

MUNICOM.pr em ium -Kar ty k atalogow e
SIP-WWW

Powróć do standardowego powiększenia mapy.

Oznaczenie przystanku autobusowego
Oznaczenie przystanku tramwajowego
Wyświetlenie mapy w trybie wektorowym.
Wyświetlenie mapy w trybie zdjęć satelitarnych.
Wyświetlenie mapy w trybie dualnym (zdjęcia satelitarna połączone z
nałożoną mapą wektorową)
Wybór języka strony internetowej (Polski lub Angielski).
Zamkniecie panelu.

WYSZUKIWANIE
Program oferuje następujące tryby wyszukiwania.

1. Po numerze linii
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2. Po nazwie przystanku
3. Po numerze przystanku
4. Po nazwie ulicy

Tryb wyszukiwania należy wybrać za pomocą przycisku
Wyszukiwanie po numerze linii:
1. Po wyborze trybu wyszukiwania w polu numer linii wybieramy za pomocą przycisku
numer linii.
2. Po wyborze linii pojawią się kierunki przypisane do wybranej linii.
3. Po wybraniu kierunku wyświetlone zostają nazwy przystanków na trasie jak również na
mapie pojawia się trasa wybranego kierunku.

Po wybraniu kierunku wyświetlone zostają przystanki na danej trasie. Po najechaniu na
nazwę wybranego przystanku wyświetla się menu, z którego wybieramy interesującą opcję
do wyświetlenia na mapie.

Wyszukiwanie po nazwie przystanku:
Po wyborze trybu wyszukiwania w nazwie przystanku wpisujemy litery jeżeli wpisany
fragment znajdzie się w nazwie przystanku
zostanie on wyświetlony zgodnie z rysunkiem poniżej.
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Po najechaniu na numer wybranego przystanku zostaje wyświetlone menu z wyborem
Rozkładu jazdy i Najbliższych odjazdów, identyczne jak w poprzednim trybie wyszukiwania.
Wyszukiwanie po numerze przystanku:
Po wyborze trybu wyszukiwania w numerze przystanku wpisujemy numer jeżeli przystanek o
takim numerze jest
zostanie wyświetlony.

Po najechaniu na numer wybranego przystanku zostaje wyświetlone menu z wyborem
Rozkładu jazdy i Najbliższych odjazdów, identyczne jak w poprzednim trybie wyszukiwania.
Wyszukiwanie po nazwie ulicy:
Po wyborze trybu wyszukiwania w nazwie ulicy wpisujemy litery początkowe nazwy ulicy a
następnie wybieramy z wyświetlanej listy szukaną ulicę. Po wybraniu ulicy zostają
wyświetlone wszystkie numery przystanków z danej ulicy.
zostanie ona wyświetlona zgodnie z rysunkiem poniżej.
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Po najechaniu na nazwę wybranego przystanku zostaje wyświetlone menu z wyborem
Rozkładu jazdy i Najbliższych odjazdów, identyczne jak w poprzednim trybie wyszukiwania.

ROZKŁAD JAZDY
Wybierając z menu Rozkład jazdy zostaje wyświetlony następujący rozkład:

Jest to statyczny rozkład jazdy dla wybranego przystanku.
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Wybierając natomiast Najbliższe odjazdy zostaje wyświetlone okno zawierające godziny
najbliższych odjazdów z danego przystanku.

Wybierając zakładkę

zostaną wtedy wyświetlone dane na pełnym ekranie

monitora. Natomiast po wybraniu zakładki
rozkład jazdy.

zostanie wyświetlony statyczny

POŁĄCZENIA
- wybór przycisku powoduje wyświetlenie okna z wyszukiwarką
połączeń

Aby wyszukać połączenia należy wpisać początek i koniec trasy. Przy wpisywaniu początku/
końca trasy zostaje wyświetlana lista z podpowiedziami przystanków na trasie. Po wybraniu
odpowiedniego przystanku zostaje on wstawiony jako początek/koniec trasy. Przy
wyszukiwaniu połączenia należy wpisać jeszcze datę i godzinę interesującego połączenia,
inaczej zostaną wyświetlone połączenia dla aktualnej daty i godziny. Można wpisać również
liczbę maksymalnych przesiadek na trasie w przeciwnym wypadku zostaną wyświetlone
wszystkie możliwe warianty połączenia.
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W przypadku, gdy nie mamy pewności czy został wybrany odpowiedni przystanek, możemy
skorzystać z przycisku pokaż początek/koniec

na mapie.

Istnieje również możliwość zaznaczenia samemu, gdzie ma znajdować się punkt startowy a
gdzie końcowy. Po wyświetleniu okna wyszukiwarki połączeń należy kliknąć na mapie w
wybranym miejscu, co spowoduje wyświetlenie opcji wyboru punktu początkowego/
końcowego

.

Punkt początkowy, jest zaznaczony następująco:

Natomiast punkt końcowy następująco:
Po wybraniu początku i końca szukanego połączenia zostaje wyświetlony następujący ekran
z możliwymi połączeniami oraz opisem tego połączenia.
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Aby sprawdzić kolejne warianty połączenia należy nacisnąć przycisk zaznaczony na oknie
poniżej lub obrazek z proponowanym połączeniem.

Sprawdzając kolejne warianty proponowanego połączenia, za każdym razem wyświetlana
jest trasa połączenia na mapie.

W każdym momencie istnieje możliwość zmiany trasy. Wystarczy przytrzymać przycisk
początek lub koniec i przenieść w odpowiednie miejsce. Automatycznie zostanie wyznaczona
nowa trasa połączenia.
Gdy interesujące nas połączenie zostało wyszukane można również sprawdzić połączenie
powrotne. W tym celu wystarczy nacisnąć przycisk odwracania wyszukiwania
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