
ITS

Pokonując granice
GMV jest globalnym liderem w projektowaniu i wdrażaniu 
Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS), który ma 
ponad 950 klientów w 30 krajach na 5 kontynentach.

GMV oferuje rozwiązania pod klucz w modułowy i możliwy 
do wyskalowania sposób, angażując się w całkowite 
opracowanie projektu i włączając w trakcie swój własny, 
wewnętrzny sprzęt komputerowy i oprogramowanie. 

Nasi klienci ręczą za GMV jako światowego pomysłodawcę 
w opracowywaniu inteligentnych systemów transportu 
dla następujących metod transportu i jego realizacji: 
publiczny transport drogowy, transport kolejowy  
i samochodowy.

marketing.transport@gmv.com
gmv.com



SAE-R®

System z wieloma zastosowaniami 
zarządzania flotą (AVLS) do 
operowania na kolei

SAE GMV
System zintegrowanego zarządzania flotą 

(FMS-AVLS) dla transportu publicznego

DV-Rec
Rozwiązanie nagrywania monitoringu 
w transporcie kolejowym Bezpieczeństwo 
i ochrona pasażerów i kierowców

On-Demand
Transport

Rozwiązanie dla poprawy wydajności 
transportu publicznego i efektywności 

kosztowej obszarów o niskim zapotrzebowaniu

Moviloc
Usługa w czasie rzeczywistym dla 
monitorowania statusu i stanu floty

Elektroniczny 
system poboru opłat

za przejazd
Elastyczne rozwiązania adaptowane do 
specyficznych potrzeb każdego klienta

INFO-Pass
Cyfrowy system informacji pasażerów

PA & Intercom
Cyfrowy systemem nagłaśniania i 
komunikacji publicznej

GMV Planner
Rozwiązanie do planowania i optymalizacji 

usług transportowych

Systemy Inteligentnego Transportu

Publiczny Transport 
Autobusowy
GMV zapewnia kompletne systemy inteligentnego 
transportu dla publicznego transportu autobusowego, 
nadrzędną technologię i własne projekty, które spełniają 
najbardziej rygorystyczne wymagania certyfikacji 
do instalowania na pokładach (świadectwa znaku 
towarowego). W oparciu o otwarte standardy są one 
interoperacyjne i możliwe do wyskalowania, zarówno dla 
transportu publicznego jak i dla prywatnych operatorów.

Na szczycie zakresu ITS firmy GMV znajdują się 
zaawansowane systemy zarządzania flotą (z markami 
takimi jak SAE GMV), które dają operatorom możliwość 
kompletnego zarządzania swoimi usługami transportowymi, 
poczynając od kontroli zgodności usług w czasie 
rzeczywistym, narzędzi dysponowania zasobami, 
zarządzania sytuacjami alarmowymi, narzędzi regulacyjnych 
aż po systemy pozyskiwania danych w oparciu o analitykę 
biznesową, itd.

Idealnym uzupełnieniem dla SAE GMV jest GMV planner, 
który planuje i układa harmonogramy kompletnej usługi 

i optymalizuje zasoby w celu zapewnienia systemu 
szybkiego i wydajnego transportu po najbardziej 
akceptowalnych kosztach.

System biletowania GMV dotyka najnowszych trendów 
w sposobach poboru opłat w transporcie publicznym, 
włącznie z wewnętrznymi, pokładowymi elementami 
sprzedaży i kasowania biletów, dopuszczającymi 
płatność kartą bankową EMV lub narzędziami zaplecza 
organizacyjnego do konfiguracji systemu opłat za przejazd, 
obejmującymi biletowanie oparte na koncie (ABT)  
i pozyskiwanie danych.

Pełne portfolio GMV jest dodatkowo ulepszone 
poprzez rozwiązania transportowe odpowiadające na 
zapotrzebowania, z dopasowanym planowaniem usług, 
ekologicznym prowadzeniem pojazdów i systemami 
bezpieczeństwa pasażerów (pokładowa telewizja CCTV). 

Transport kolejowy
Bezpieczeństwo, punktualność i komfort są trzema 
zasadniczymi cechami transportu kolejowego. Inteligentne 
systemy transportowe GMV pomagają polepszyć obsługę 
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pasażerów i poprawiać bezpieczeństwo, jednocześnie 
ulepszając procedury zarządzania przez władze 
odpowiedzialne za transport i przez operatorów.

Kolejowe ITS-y GMV szczycą się wieloma opracowaniami 
wewnętrznymi i wyjątkową listą klientów, obejmującą 
zarówno prywatnych jak i publicznych operatorów, jak 
państwowy operator w Hiszpanii, państwowy operator w 
Maroku, ONCF, metro w Barcelonie i w Santiago de Chile, 
oraz producentów takich jak ALSTOM, CAF, Pesa i Talgo. GMV 
potwierdziło swoje zaangażowanie jako godnego zaufania 
partnera technologicznego w poważnych projektach 
kolejowych, spełniając wymagania najostrzejszych norm  
i specyfikacji sektora kolejowego. Nasze portfolio 
doskonałych rozwiązań zawiera wszystkie rodzaje 
transportu kolejowego: tramwaje, lekki tranzyt, metro 
podziemne, pociągi podmiejskie, pociągi regionalne, główne 
linie, trasy wysokich szybkości i nawet pociągi towarowe.

Zakres GMV obejmuje wewnętrzny system zarządzania 
flotą (SAE-R®), który zapewnia operatorom kompleksowe 
zarządzanie usługami transportowymi poczynając 
od kontroli zgodności usług w czasie rzeczywistym, 
narzędzi dysponowania zasobami, zarządzania sytuacjami 

alarmowymi, narzędzi regulacyjnych aż po systemy 
pozyskiwania danych w oparciu o analitykę biznesową, itd.  

SAE-R® jest w otoczce pokładowych systemów 
informacji pasażera Info-Pass, pokładowych systemów 
wideo-monitoringu z cyfrową dystrybucją i systemów 
informowania audio PA-Intercom. 

Ponadto systemy biletowania GMV obejmują stacyjny 
system kontroli dostępu oparty na kasowaniu biletów i na 
kartach chipowych, kasowaniu pokładowym (szczególnie 
w tramwajach i w lekkim tranzycie) i na kilku modelach 
maszyn do sprzedaży biletów.

Floty specjalne
GMV posiada szerokie doświadczenie w zakresie 
kompleksowej, wspomaganej komputerowo dyspozycji/
automatycznej lokalizacji pojazdów dla operatorów 
transportu miejskiego. To doświadczenie umożliwia 
zrozumienie rożnych potrzeb innego typu działalności, 
takich jak floty usług publicznych i zastosowanie naszej 
wiedzy technologicznej w celu oferowania rozwiązań 
dopasowanych do takich właśnie potrzeb.
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EFERENCJE

25 Lat usług dla

branży

40 000+ pojazdów 

na świecie 

         23.000+ 

         3.500+ 

         13.000+

250+ pracowników 

na pełnym etacie

2,3 miliona pasażerów 

informowanych o czasie 

przyjazdu następnego 

autobusu

950 klientów

Na świecie

W 30 krajach

Na 5 kontynentach

3+ miliony pojazdów 

z oprogramowaniem 

firmowym GMV

2,5 miliarda pasażerów

rocznie 80 pasażerów

na sekundę kupujących  

i kasujących bilety 

w naszych systemach

180 okrążeń 

świata dziennie
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