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Inteligentne systemy transportowe
ITS, czyli inteligentne systemy transportowe (Intelligent Transport Systems), to rozwiązania wykorzystujące 
różnorodne technologie - informatyczne, telekomunikacyjne, automatyki obiektów ruchomych w obszarze transportu 
drogowego, obejmujące infrastrukturę, pojazdy i ich użytkowników. Służą do zarządzania ruchem, zarządzania 
mobilnością oraz mogą współpracować z podobnymi systemami stosowanymi w innych rodzajach transportu. 
Wdrożenie ITS ma na celu poprawę efektywności ruchu poprzez skrócenie czasu podróży, ograniczenie uciążliwości, 
jakimi są zanieczyszczenia czy hałas oraz zwiększenie bezpieczeństwa w transporcie. 

Realizowane obecnie w Polsce projekty z zakresu ITS to 
z reguły duże i skomplikowane rozwiązania, składające 
się z wielu podsystemów. Oto przykłady najczęściej 
spotykanych podsystemów dziedzinowych:

•  obszarowe sterowanie ruchem przy pomocy sygnali-
zacji świetlnej

•  informacja o warunkach ruchu, przekazywana za
pośrednictwem różnych mediów - elektronicznych
tablic tekstowych i znaków o zmiennej treści (VMS),
portali internetowych i aplikacji mobilnych

•  tablice elektroniczne, naprowadzające na parkingi
i informujące o liczbie wolnych miejsc

•  nadzór przestrzegania przepisów w ruchu drogowym
- pomiar prędkości chwilowej i odcinkowej, wjazd na
czerwonym świetle, przekroczenie dopuszczalnej
masy całkowitej pojazdu

•  wideonadzór ruchu i wykrywanie zdarzeń poprzez
automatyczną analizę obrazu

•  dynamiczna informacja przystankowa na tablicach
elektronicznych o prognozowanym czasie odjazdu
pojazdów transportu miejskiego

•  nadzór ruchu transportu: lokalizacja pojazdów pod-
czas jazdy, odchylenia w kursowaniu względem
rozkładu jazdy, dedykowane systemy łączności dys-
pozytorskiej

•  pobieranie opłat za przejazd drogą, korzystanie
z transportu publicznego, parkowanie.

Niezbędnymi elementami takich systemów są centra 
zarządzania ruchem drogowym i transportem publicz-
nym oraz systemy łączności, spinające z centrami 
wszystkie elementy infrastruktury ITS rozlokowane w 
pasie drogi. Istotną rolę w dużych funkcjonalnie i ob-
szarowo systemach ITS pełnią technologia GIS i dane 
przestrzenne. 

Każdy z wymienionych podsystemów może być zreali-
zowany samodzielnie, a jeżeli zaistnieje taka potrzeba 
- zintegrowany z innymi systemami ITS.



Korzyści
Korzyści wynikające ze stosowania rozwiązań ITS (na 
podstawie danych Stowarzyszenia ITS Polska):

•  zwiększenie przepustowości sieci ulic nawet o 20 – 25%
• poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego: zmniej-

szenie liczby kolizji i wypadków o 40 – 80%
•  skrócenie czasów podróży i zmniejszenie zużycia

energii o 45 – 70%
•  poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez

redukcję emisji spalin o 30 – 50%
•  poprawa komfortu podróżowania i warunków ruchu

dla kierowców, osób podróżujących transportem
zbiorowym oraz pieszych

•  redukcja kosztów zarządzania infrastrukturą drogową
i taborem transportu publicznego.

Serwis
Zapewniamy serwis i ciągłość pracy wszyskich elemen-
tów systemu. Gwarantujemy zastosowanie sprzętu 
zastępczego na czas usunięcia awarii w przypadku, 
kiedy zagrożony jest gwarantowany przez nas czas 
naprawy, lub gdy jest to niezbędne do prowadzenia 
działalności naszych klientów. Jako jedyna firma w 
Polsce posiadamy własne call center dla wszystkich 
zakresów prowadzonej działalności. Sieć ponad 200 
współpracujących z nami jednostek na terenie całej 
Polski pozwala nam oferować najlepszą jakość usług, 
restrykcyjne czasy objęte umowami SLA oraz konkuren-
cyjne ceny.

Tworzymy i wdrażamy politykę bezpieczeństwa dla 
budowanych przez nas systemów. Do analizy ogromnej 
ilości danych pochodzących z urządzeń działających 
w systemie wykorzystujemy narzędzia Business 
Intelligence.

Doświadczenie
Naszą koronną realizacją w zakresie systemów klasy ITS 
jest wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania 
Ruchem TRISTAR. Swoim zakresem obejmuje on ob-
szar Gdańska, Gdyni i Sopotu. System TRISTAR to naj-
większy obszarowo w Polsce projekt z dziedziny ITS. 
W jego budowie wykorzystujemy rozwiązania oraz 
ekspercką wiedzę światowych liderów, m.in. IBM, HP, 
PTV, Bosch, Gevas, GMV. W realizacji tego projektu 
współpracujemy z doświadczonymi polskimi firmami 
budowlanymi.

Mamy zdolność poprowadzenia tego typu inwestycji 
na terenie całego kraju poprzez biura w kilku miastach  
Polski: w Warszawie, Krakowie, Bielsku-Białej i Gdańsku. 

Usługi
Systemy ITS realizujemy kompleksowo, biorąc na sie-
bie wykonawstwo wszystkich etapów procesu inwesty-
cyjnego, w tym projektowanie, wdrożenie, uruchomienie 
oraz integrację. Potrafimy efektywnie wykorzystać 
istniejącą infrastrukturę i powiązać urządzenia z nowym 
systemem ITS. 

Podejmując realizację tak zaawansowanych syste-mów 
angażujemy wiele obszarów kompetencyjnych firmy, 
obejmujących między innymi: rozległe sieci kompute-
rowe, centra przetwarzania danych, technologie inte- 
ligentnego budynku, integrację podsystemów pocho- 
dzących od różnych producentów, zdalne monito- 
rowanie całej infrastruktury ITS, serwis świadczony 
w trybie 24h/7 dni w tygodniu. Wykonujemy analizy 
potrzeb klienta oraz projekty koncepcyjne, budow-
lane i wykonawcze. Mamy własne zasoby kompe-
tencyjne w dziedzinie projektowania rozwiązań z 
zakresu inżynierii ruchu, kanalizacji teletechnicz- 
nej, sieci IT i robót budowlano-montażowych w pa-
sie drogi. Samodzielnie wykonujemy wielobranżowe 
projekty budowlane, niezbędne w realizacji dużych 
systemów ITS, powstających obecnie w Polsce.
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Firma
Qumak to polska spółka giełdowa, projektująca, realizująca i serwisująca innowacyjne rozwiązania dla biznesu. 
Kompetencje informatyczne łączymy z bogatym doświadczeniem technologiczno-infrastrukturalnym. Wiedza 
naszej kadry i partnerstwo ze światowymi liderami technologicznymi sprawiają, że dysponujemy unikalnym na 
polskim rynku potencjałem. Odbiorcami naszej spółki są przedsiębiorstwa działające m.in. w sektorach telekomu-
nikacyjnym, bankowo-finansowym, energetycznym oraz instytucje i urzędy administracji publicznej.

Zatrudniamy specjalistów z najwyższymi kwalifikacjami, legitymujących się kompetencjami dotyczącymi  
większości obszarów rynku nowych technologii. Dzięki wiedzy i doświadczeniu swojej kadry podejmujemy się 
realizacji dużych i skomplikowanych projektów. Współpracujemy z szerokim gronem specjalistów i naukowców 
aby stale udoskonalać oferowane przez siebie rozwiązania.

•  drugi integrator w Polsce według ostatniego rankingu TOP200 IDG

•   ponad 800 pracowników

•  80 klientów z listy 100 największych polskich przedsiębiorstw

•   firma współpracująca z 50 partnerami znaczącymi na globalnym rynku ICT.
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