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Smart City to kompleksowe 
rozwiązania poprawiające 
jakość życia w miastach 
poprzez usprawnienie ruchu, 
zmniejszenie zużycia energii 
oraz poprawę bezpieczeństwa 
mieszkańców. 

Jednym z najważniejszych elementów „inteligentnych” 
miast są Systemy Zarządzania Ruchem (ang. ITS, Intelligent 
Transportation System). Są to rozwiązania poprawiające 
efektywność ruchu, ograniczające uciążliwości komunikacyjne, 
zwiększające bezpieczeństwo uczestników ruchu oraz zmniej-
szające emisję zanieczyszczeń szkodliwych dla środowiska.

Oferujemy kompleksową realizację 
projektów ITS obejmującą:

› dostawę informatycznego systemu zarządzania
ruchem pojazdów

› wyposażenie i uruchomienie centrów
zarządzania ruchem

› sieć łączności

› przebudowę i budowę sygnalizacji świetlnej

› system monitorowania i nadzoru ruchu
pojazdów

› system priorytetów dla transportu publicznego

› system rejestracji wykroczeń

› system znaków zmiennej treści VMS oraz
informacji pasażerskiej

› systemy videodetekcji

› systemy do zarządzania parkingami

› system zarządzania oświetleniem ulicznym

› usługi utrzymaniowe

PARTNERZY
Naszymi partnerami są czołowe fi rmy na rynku ITS, 
w tym GEVAS, PTV, ESRI, BOSCH i GMV. 

Infrastrukturę IT budujemy w oparciu o produkty 
międzynarodowych liderów branży technologicznej, 
m.in.: IBM, HP, Cisco, Microsoft, Oracle.

Współpracujemy z renomowanymi polskimi fi rmami. 
Są to m.in.: MSR Traffi  c, APM, Dysten, Neurosoft.

ODBIORCY
Odbiorcami naszych usług  są instytucje z sektora 
publicznego – m.in. urzędy miast, zarządcy dróg 
- oraz fi rmy z sektora prywatnego, np. przewoźnicy
i operatorzy autostrad.
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TRISTAR
Realizowany przez spółkę Qumak Trójmiejski 
Inteligentny System Transportu Aglomeracyjnego 
(TRISTAR) to największy system ITS w Polsce. 
Inwestycja ta obejmuje aglomerację trzech miast: 
Gdańska, Gdyni i Sopotu. Ma na celu poprawę 
płynności i bezpieczeństwa ruchu oraz zwiększenie 
atrakcyjności transportu zbiorowego w Trójmieście.

Pracujemy przy wsparciu ośrodków akademickich, 
a realizacja tej inwestycji wymaga ścisłej współpracy 
specjalistów spółki, posiadających kompetencje 
w wielu uzupełniających się dziedzinach m.in.: inżynierii 
ruchu, teleinformatyki, automatyki, elektroenergetyki.

Wdrożenie systemu TRISTAR obejmuje:

› analizę projektu, a następnie opracowanie
architektury systemu i specyfi ki technicznej
urządzeń i podsystemów

› stworzenie dwóch centrów zarządzania ruchem

› uruchomienie ponad 150 sygnalizacji świetlnych

› wyposażenie 675 pojazdów transportu publicznego
w komputery pokładowe z GPS i GPRS

› zainstalowanie 61 szybkoobrotowych kamer
z zoomem optycznym

› zbudowanie 13 stacji pogodowych, badających
warunki panujące na drodze

› uruchomienie 35 rejestratorów wjazdu na
czerwonym świetle

› uruchomienie 23 rejestratorów przekroczenia
prędkości

› usługi serwisowe

System Zarządzania Ruchem w Lublinie

Dla stolicy województwa lubelskiego realizujemy 
System Zarządzania Ruchem, obejmujący ponad połowę 
miejskich skrzyżowań z sygnalizacją świetlną. 
System poprawi płynność ruchu drogowego w Lublinie
i ułatwi przejazd przez główne trasy komunikacyjne.

Realizowany SZR będzie m.in. wykrywał zdarzenia 
drogowe i sugerował kierowcom trasy objazdowe, 
a także dostarczał informacje o czasie potrzebnym 
na pokonanie danego odcinka drogi. Obszar objęty 
systemem SZR będzie efektywnie zarządzany przez 
specjalistyczne Centrum Sterowania Ruchem.

Wdrożenie Systemu Zarządzania 
Ruchem w Lublinie obejmuje:

› przebudowę 69 skrzyżowań z sygnalizacją świetlną

› budowę Centrum Sterowania Ruchem (CSR)

› połączenie sygnalizacji z CSR łączami światłowodo-
wymi - ok. 22 km linii

› montaż 10 znaków zmiennej treści (VMS)

› uruchomienie systemu priorytetów dla komunikacji
publicznej na wybranych trasach

› wdrożenie systemu wykrywania zdarzeń drogowych

› realizację systemu kamer monitoringu oraz
rozpoznawania tablic rejestracyjnych

› Poprawa efektywności ruchu

› Zmniejszenie uciążliwości komunikacyjnych

Smart City

› Wykrywanie zdarzeń drogowych

› Zwiększenie bezpieczeństwa w transporcie

Cele projektów:

Wartość projektu:
› 133 762 500 zł brutto

Zamawiający:
› Samorządy Gdańska, Sopotu i Gdyni,

reprezentowane przez Urząd Miasta Gdyni

Termin zakończenia projektu:
› listopad 2015

Wartość projektu:
› 27 921 000 zł brutto

Zamawiający:
› Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

Termin zakończenia projektu:
› grudzień 2015

Prace związane z inżynierią ruchu, przygotowaniem 
baz danych i poszczególnych modułów systemowych 
fi rma powierza spółce Star ITS, należącej do Grupy 
Kapitałowej Qumak.
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Jesteśmy wiodącym dostawcą rozwiązań IT i ICT na polskim rynku. 
Od 30 lat z sukcesami realizujemy ambitne projekty informatyczne 
i infrastrukturalne  w wielu obszarach nowych technologii. 

Oferujemy najwyższej klasy rozwiązania w dwunastu liniach biznesowych:




