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12% 18% 15%

System IT dla Komunikacji Miejskiej

Korzyści biznesowe

m Planowania z optymalizacją procesów 
i wykorzystania zasobów,

m Automatycznego planowania okresowego,

m Monitoringu GPS,

m Rozliczenia czasu pracy kierowców w tym również 
z opcją rozliczeń 3-miesięcznych,

m Raportowania.

m Rozliczenia przewozów ze zleceniodawcami,

m Rozliczenia taboru i materiałów eksploatacyjnych,

m Dyspozycji dobowej,

m Obustronnej komunikacji dyspozytor - pojazd przy 
wykorzystaniu najnowszych technologii mobilnych,

m Ewidencji i eksploatacji taboru,

TRANS ERP to kompleksowy, zintegrowany system 
informatyczny zaprojektowany jako dedykowane 
rozwiązanie dla wspomagania zarządzania we wszystkich 
obszarach działalności Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Miejskiej:

Bezpieczeństwo prawne - system weryfikuje 
poprawność zatrudnienia pracownika 
względem wszelkich aktualnych przepisów 
prawa pracy i innych uwarunkowań 
wewnętrznych w organizacji.

Zaawansowana analityka, dostępność danych 
i wskaźników dla kierownictwa i Zarządu 
w dowolnych przekrojach i zakresach w czasie 
rzeczywistym.

Zmniejszenie kosztów organizacji pracy 
i obsługi przewozów.

Zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy 
przez dostęp do nowoczesnych narządzi pracy 
(aplikacja mobilna, WEB BI).

Zwiększenie efektywności przez optymalizację 
procesu przewozowego w przedsiębiorstwie.

m Stała komunikacja z pracownikami 
przez urządzenia mobilne.

m Bieżąca weryfikacja przypisań 
pracowników i pojazdów, 
reagowanie na odstępstwa 
(absencje, awarie itp.).

Wykonanie

m Optymalizacja dopasowania 
pracownika i pojazdu do zadania 
przy zmianach.

m Wizualizacja pojazdów na mapie.

m Konstrukcja harmonogramów pracy 
pracowników i pojazdów w oparciu 
o moduł optymalizacji.

m Planowanie nieobecności i innych 
zdarzeń długoterminowych.

m Optymalizacja brygad.

m Optymalizacja służb.

Planowanie Rozliczenie

m Automatyczna weryfikacja 
w oparciu o dane z urządzeń 
pokładowych. 

m Rozliczenie czasu pracy pracownika.

m Statystyka, raportowanie, analityka.

m Rozliczenie pracy przewozowej 
oraz pracy pojazdów.

Narzędzia optymalizacyjne to kluczowy element 
systemu TRANS ERP

Optymalizacja

Do 12% efektywniejsze 
wykorzystanie pojazdów*

Redukcja kosztów przestojów oraz 
nieefektywnych przejazdów*

Zmniejszenie kosztów związanych 
z pracą w godzinach 

nadliczbowych*
* Uśrednione wyniki uzyskane przez operatorów pracujących na systemie TRANS ERP

Etap 1 

Optymalizacja rozkładów jazdy

Optymalne rozłożenie kursów w zadanych punktach 
sieci z uwzględnieniem wymaganej częstotliwości 
oraz zdefiniowanych reguł przesiadkowości wraz 
z automatycznym przeliczaniem czasów.

Etap 2

Optymalizacja brygad

Automatyczne projektowanie brygad (dziennych zadań 
pojazdu) z zastosowaniem algorytmów matematycznej 
optymalizacji, umożliwiające najbardziej efektywne ich 
wykorzystanie w pracy przewozowej oraz maksymalne 
wykorzystanie taboru z zachowaniem zdefiniowanych 
warunków, funkcji kosztu i ograniczeń.

Etap 3 
Optymalizacja służb

Maksymalne wykorzystanie czasu pracy 
pracowników z minimalizacją rezerw, przejazdów 
technicznych i godzin nadliczbowych przy 
zachowaniu wszelkich wymogów prawnych 
oraz wewnętrznych regulacji przedsiębiorstwa.

Etap 4 

Optymalizacja harmonogramów pracy

Edycja harmonogramów długookresowych. 
Optymalne przypisanie do zadań konkretnych 
pracowników, obsadzenie wszystkich służb przy jak 
najlepszym wykorzystaniu dostępnych pracowników 
z zachowaniem wszystkich wymogów prawnych.

W procesie zarządzania przewozami niezwykle istotne jest 
optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów i kontrola 
kosztów. Narzędzia optymalizacyjne oparte o zaawansowane 
metody matematyczne pozwalają na każdym etapie tego 
procesu osiągnąć najlepszy wynik.

Optymalizacja umożliwia znaczną redukcję kosztów 
i utrzymywanie ich na najniższym możliwym poziomie.
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Graficzne narzędzia synchronizacji 
i symulacji ruchu pozwalające na 
wprowadzanie zmian z automatyczną 
korektą całej trasy.

Automatyczne rozliczanie z operatorami 
na podstawie konfigurowalnych 
algorytmów rozliczeniowych ilościowo-
jakościowych.

Optymalizacja rozkładów jazdy, brygad 
i służb to wypracowanie najlepszego 
rozwiązania z uwzględnieniem preferencji 
użytkownika.

Projektowanie sieci komunikacyjnej 
na popularnych podkładach mapowych 
wsparte importem rzeczywistych danych 
z aplikacji mobilnych.

Stwórz przyjazną i efektywną
komunikację miejską 

Generatory i automaty umożliwiające 
szybkie przygotowanie setek lub nawet 
tysięcy wariantów brygad.

Wbudowany zestaw standardowych 
formatów wymiany danych czyni system 
cLD rozwiązaniem łatwym i gotowym na 
integrację ze środowiskiem IT klienta.

Synchronizacja, 
symulacja 
i optymalizacja 
rozkładów jazdy

Moduł optymalizacji brygad zapewnia 
maksymalne wykorzystanie 
posiadanego taboru przy zapewnieniu 
minimalnych możliwych kosztów 
eksploatacji i spełnieniu warunków 
realizacji przewozów. 

Graficzne narzędzia synchronizacyjne 
mają natomiast za zadanie dopasować 
rozkład do realnych warunków 
topologicznych oraz potrzeb 
pasażerów.

cLD jest ergonomicznym narzędziem 
do projektowania od podstaw sieci 
komunikacyjnej przyjaznej pasażerom 
tj. łatwo dostępnej z optymalnym 
systemem przesiadek oraz dzięki 
opcjonalnym mobilnym rozwiązaniom 
umożliwiający szybką konwersję 
rzeczywistych parametrów (GPS) 
na cyfrowy model.

Projektowanie sieci 
komunikacyjnej

Projektowanie sieci komunikacyjnej 
i optymalizacja rozkładu jazdy

Realizacja procesów i logika systemu TRANS ERP

System skonstruowany tak aby sprawnie, bezpiecznie i wydajnie pracować 

Struktura systemu

w rozproszonym środowisku, poprzez odwzorowanie struktury organizacyjnej 
przewoźnika.

Centralny serwer licencyjny zarządza dostępem użytkowników do serwerów aplikacji 
i bazy danych. Serwer bazy danych zarządza danymi zapewniając stały dostęp do 
nich dla wszystkich użytkowników, a zarazem zabezpiecza spójność zapisu 
i bezpieczeństwo informacji.

m wielu przewoźników,

m wspólne przewozy dla różnych 
jednostek administracyjnych,

m rzeczywiste dane natężenia 
ruchu pasażerskiego.

m różne typy transportu,

cLD to kompleksowy, zintegrowany, 
inteligentny system informatyczny 
służący do projektowania topologii 
sieci komunikacyjnej oraz 
optymalnych rozkładów jazdy 
wspierający sprawną komunikację 
opartą o:

cityLineDesigner
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Absencje

Planowanie nieobecności długoterminowych 
w skali roku kalendarzowego oraz bieżąca rejestracja 
zaplanowanych i rozliczonych nieobecności, a także bieżąca 
kontrola zaplanowanych absencji.

Prowadzenie ewidencji danych pracowników 
i  konfigurowania uprawnień i preferencji pracowników 
w zależności od systemu zatrudnienia oraz sposobu 
wykorzystania ich w przedsiębiorstwie.

Dane pracowników

Dane ogólne

Definiowanie i przechowywanie informacji 
o przedsiębiorstwie i jego strukturze, danych 
wykorzystywanych w systemie oraz obsługiwanych 
zdarzeniach i ich parametrach.

Planowanie 

dzienne

Planowanie 

strategiczne
(długookresowe)

Plan 

miesięczny
(modyfikowany)

Planowanie 

operacyjne
opty

m
aliz
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Rozliczanie:

przewozów, czasu pracy, paliwa / weryfikacja

Analityka, statystyka

WEB BI

Rozliczenie 

z Organizatorem 

Komunikacji

Wykonanie

Rozliczenie

Planowanie

Analityka 
/ statystyka  

Optymalizacja

ajcartsini
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Konstruowanie linii, kursów, brygad i służb dla 
prowadzących pojazdy. Program może pracować 
w dwóch trybach:

1. W przypadku gdy Organizator korzysta 
z oprogramowania cityLineDesigner licencje Operatora 
umożliwiają pracę na tej samej bazie danych 
z wykorzystaniem narzędzi optymalizacyjnych. 
Podział zakresu funkcjonalnego systemu pomiędzy 
Organizatorem i Operatorem uzgadniany jest na etapie 
wdrożenia. Rozwiązanie zalecane, usprawnia pracę 
obydwu organizacji.

2. W przypadku gdy Organizator posiada inne 
oprogramowanie do edycji rozkładu jazdy importuje 
rozkłady z tego systemu i daje Operatorowi możliwość 
przebudowy brygad z użyciem narzędzi optymalizacji 
w celu lepszego wykorzystania taboru oraz optymalizacji 
służb.

cityLineDesigner

Zaplecze techniczne

Rejestr wykorzystywanych w przedsiębiorstwie  pojazdów 
zawierający pełny zestaw danych eksploatacyjnych, 
niezbędnych w procesie planowania i rozliczeń. 
Monitorowanie stanu technicznego taboru, terminów 
przeglądów i obsług technicznych.

Statystyka / analityka

Funkcjonalność tego modułu jest podstawą do 
zmierzenia (zbadania) wyników procesu planowania 
i realizacji przewozów oraz zweryfikowania efektów 
do pożądanej koncepcji. 

Jest również niezastąpionym narzędziem decyzji 
kadry kierowniczej usprawniającym podejmowanie 
celnych decyzji biznesowych. 

Moduł umożliwia kompleksowe 
rozliczenie czasu pracy pracowników, 
pracy pojazdów, zużycia paliwa 
i innych materiałów eksploatacyjnych. 
Realizacja w systemie wszystkich 
procesów przewozowych pozwala 
na szybkie i pełne rozliczenie, 
a zastosowanie centralnej bazy 
danych umożliwia raportowanie 
danych w dowolnych zakresach 
i przekrojach.

Weryfikacja 
/ rozliczenie

Tworzenie harmonogramów pracy 
pracowników i pojazdów 
z wykorzystaniem matematycznych 
algorytmów optymalizacji oraz 
bieżącą weryfikacją poprawności 
przydzielania pracy. 

Dzięki zaawansowanym narzędziom 
planistycznym pozwala szybko 
i prawidłowo przygotować 
harmonogram pracy pracowników 
zarówno w podstawowym, 
zmianowym jak i zrównoważonym 
czasie pracy.

Optigraf

Dobowe zarządzanie pracownikami 
i pojazdami pozwalające na sprawną 
i optymalną obsługę zadań 
przewozowych. Zawiera szereg 
widoków i narzędzi umożliwiających 
dyspozytorowi właściwe i szybkie 
podejmowanie decyzji związanych np. 
z obsługą podmian, awarii, zdarzeń 
eksploatacyjnych, szybkiej edycji 
e-kart drogowych. 

Dyspozytor

Dyspozycja dzienna

TRANS ERPTRANS ERPTRANS ERPModuły

wydawanie e-kart drogowych,
Technologie mobilne /  GPS

stała komunikacja on-line

Systemy identyfikacji 
pracowników i pojazdów

Automatyczny system 
kontroli trzeźwości

Moduł wykorzystuje wprost 
informacje z harmonogramu 
pracowników, a wygenerowane 
dane dyspozytorskie są 
podstawą rozliczenia 
pracowników i pojazdów 
w module „Weryfikacja”.



Absencje

Planowanie nieobecności długoterminowych 
w skali roku kalendarzowego oraz bieżąca rejestracja 
zaplanowanych i rozliczonych nieobecności, a także bieżąca 
kontrola zaplanowanych absencji.

Prowadzenie ewidencji danych pracowników 
i  konfigurowania uprawnień i preferencji pracowników 
w zależności od systemu zatrudnienia oraz sposobu 
wykorzystania ich w przedsiębiorstwie.

Dane pracowników

Dane ogólne

Definiowanie i przechowywanie informacji 
o przedsiębiorstwie i jego strukturze, danych 
wykorzystywanych w systemie oraz obsługiwanych 
zdarzeniach i ich parametrach.

Planowanie 

dzienne

Planowanie 

strategiczne
(długookresowe)

Plan 

miesięczny
(modyfikowany)

Planowanie 

operacyjne
opty
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Rozliczanie:

przewozów, czasu pracy, paliwa / weryfikacja

Analityka, statystyka

WEB BI

Rozliczenie 

z Organizatorem 

Komunikacji

Wykonanie

Rozliczenie

Planowanie

Analityka 
/ statystyka  

Optymalizacja

ajcartsini
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Konstruowanie linii, kursów, brygad i służb dla 
prowadzących pojazdy. Program może pracować 
w dwóch trybach:

1. W przypadku gdy Organizator korzysta 
z oprogramowania cityLineDesigner licencje Operatora 
umożliwiają pracę na tej samej bazie danych 
z wykorzystaniem narzędzi optymalizacyjnych. 
Podział zakresu funkcjonalnego systemu pomiędzy 
Organizatorem i Operatorem uzgadniany jest na etapie 
wdrożenia. Rozwiązanie zalecane, usprawnia pracę 
obydwu organizacji.

2. W przypadku gdy Organizator posiada inne 
oprogramowanie do edycji rozkładu jazdy importuje 
rozkłady z tego systemu i daje Operatorowi możliwość 
przebudowy brygad z użyciem narzędzi optymalizacji 
w celu lepszego wykorzystania taboru oraz optymalizacji 
służb.

cityLineDesigner

Zaplecze techniczne

Rejestr wykorzystywanych w przedsiębiorstwie  pojazdów 
zawierający pełny zestaw danych eksploatacyjnych, 
niezbędnych w procesie planowania i rozliczeń. 
Monitorowanie stanu technicznego taboru, terminów 
przeglądów i obsług technicznych.

Statystyka / analityka

Funkcjonalność tego modułu jest podstawą do 
zmierzenia (zbadania) wyników procesu planowania 
i realizacji przewozów oraz zweryfikowania efektów 
do pożądanej koncepcji. 

Jest również niezastąpionym narzędziem decyzji 
kadry kierowniczej usprawniającym podejmowanie 
celnych decyzji biznesowych. 

Moduł umożliwia kompleksowe 
rozliczenie czasu pracy pracowników, 
pracy pojazdów, zużycia paliwa 
i innych materiałów eksploatacyjnych. 
Realizacja w systemie wszystkich 
procesów przewozowych pozwala 
na szybkie i pełne rozliczenie, 
a zastosowanie centralnej bazy 
danych umożliwia raportowanie 
danych w dowolnych zakresach 
i przekrojach.

Weryfikacja 
/ rozliczenie

Tworzenie harmonogramów pracy 
pracowników i pojazdów 
z wykorzystaniem matematycznych 
algorytmów optymalizacji oraz 
bieżącą weryfikacją poprawności 
przydzielania pracy. 

Dzięki zaawansowanym narzędziom 
planistycznym pozwala szybko 
i prawidłowo przygotować 
harmonogram pracy pracowników 
zarówno w podstawowym, 
zmianowym jak i zrównoważonym 
czasie pracy.

Optigraf

Dobowe zarządzanie pracownikami 
i pojazdami pozwalające na sprawną 
i optymalną obsługę zadań 
przewozowych. Zawiera szereg 
widoków i narzędzi umożliwiających 
dyspozytorowi właściwe i szybkie 
podejmowanie decyzji związanych np. 
z obsługą podmian, awarii, zdarzeń 
eksploatacyjnych, szybkiej edycji 
e-kart drogowych. 

Dyspozytor

Dyspozycja dzienna

TRANS ERPTRANS ERPTRANS ERPModuły

wydawanie e-kart drogowych,
Technologie mobilne /  GPS

stała komunikacja on-line

Systemy identyfikacji 
pracowników i pojazdów

Automatyczny system 
kontroli trzeźwości

Moduł wykorzystuje wprost 
informacje z harmonogramu 
pracowników, a wygenerowane 
dane dyspozytorskie są 
podstawą rozliczenia 
pracowników i pojazdów 
w module „Weryfikacja”.



Maksymalne obstawienie służb i brygad jak najniższym kosztem.

Finanse 
przedsiębiorstwa

Potrzeby
pasażerów

TRANS ERPTRANS ERPTRANS ERP

Scenariusz 

optymalizacji

m Funkcja kosztu
m Ograniczenia
m Grupy
m Pre-processing
m Post-processing

Metoda 

optymalizacji

m Deterministyczna
m Stochastyczna
m Heurystyczna

Projekt

optymalizacyjny

m Optigraf (grafik)

m Rozkład jazdy

m Brygady / zadania
m Służby

optymalizacyjny

Serwer

RMS 2.0

Komunikacja On-Line / wizualizacja

Optymalizacja

Inteligentne wsparcie

Optymalizacja przypisania 
kierowców i pojazdów do linii.

Planowanie

Dyspozytor

Status pracy
Wizualizacja lokalizacji

Pracownik Pojazd

Proces optymalizacji

Moduł Optymalizacji współpracujący 
z programem DPK OptiGraf i Dyspozytor 
umożliwia w pełni automatyczne 
planowanie 
z uwzględnieniem zachowania zadanych 
parametrów. 

Wykorzystuje mechanizm matematycznej 
optymalizacji wielokryterialnej z funkcjami 
uwzględniającymi koszty:

Optymalizacja

m braku wypracowania normy 
przez kierowcę,

m nieprzypisanych służb,

m godzin nadliczbowych, odpoczynków 
wymaganych, doby pracowniczej, 
etc.,

m innych specyficznych wymagań 
klienta.

Dyspozytor

Pełny graficzny, wielostanowiskowy panel dyspozytorski 
z automatyczną generacją kart drogowych. Wyposażony 
w moduł podpowiedzi optymalnych dyspozycji i liczne 
narzędzia dyspozytorskie np. obsługi podmian, awarii, 
zdarzeń eksploatacyjnych, szybkiej edycji kart drogowych. 
Współpracuje z systemem komputerów pokładowych, 
tabletami oraz stacją obsługi pojazdów. Jest znakomitym 
narzędziem dedykowanym do dynamicznego zarządzania flotą, 
a jego funkcjonalności ułatwiają pracę dyspozytorów oraz 
zwiększają bezpieczeństwo i dyscyplinę przewozów budując 
zaufanie pasażerów do komunikacji publicznej.

System posiada funkcje 
automatycznej sygnalizacji 
(SMS, e-mail, pager) np. o zmianie 
harmonogramu pracy, rozkładu jazdy, 
zmianie służby w trakcie jej trwania 
ale również o zbliżającym się terminie 
badań lekarskich, odnowienia 
certyfikatów, dopuszczeń itp.

System 
automatycznego 
powiadamiania

W kluczowych z punktu widzenia 
bezpieczeństwa i organizacji 
przewozów elementach systemu 
TRANS ERP wbudowany został system 
automatycznych powiadomień.

Pracownik Pojazd

Linia

Mobilne wsparcie pracy kierowcy

RMS 2.0

Ekologia 
i realne oszczędności

Dzięki digitalizacji dokumentów, 
rozporządzeń, kart drogowych / 
pracy przedsiębiorstwo zyskuje 
dodatkowe środki finansowe dzięki 
ograniczeniu zużycia materiałów 
eksploatacyjnych oraz minimalizacji 
ich archiwizacji 
i utylizacji, rozwijając tym samym 
politykę „eco-friendly”.

Jednocześnie usprawnia się obieg 

dokumentów, skracjąc czas i środki 

potrzebne na przetwarzanie 

tradycyjnej dokumentacji.

Obieg dokumentów

Zaletą tego rozwiązania jest szybkość 
i pewność przekazu informacji, np. 
ważnych rozporządzeń i kierowanie ich 
tylko do konkretnych osób / grup oraz 
funkcja potwierdzenia odczytania. 

Rozliczenie czasu pracy

Dzięki automatycznej rejestracji 
wszystkich aktywności kierowcy 
względem planowanych zadań 
bezpośrednio przez aplikację RMS 2.0, 
kompletne informacje przekazywane 
są do modułu rozliczeń, gdzie 
dokonywane jest końcowe rozliczenie 
czasu pracy kierowcy wraz ze 
wszystkimi jego składnikami.

RMS 2.0 to mobilne wsparcie pracy kierowców z dostępem do wszystkich 

niezbędnych informacji, dokumentów i rozporządzeń oraz z innowacyjną funkcją 

e-karty pracy / drogowej wspierającej szybkie rozliczenie czasu pracy 

- teraz w nowym modelu abonamentowym.

Pracownicy

Pojazdy

Rozkład 
jazdy

Prawo pracy, 
umowy i wewnętrzne 
rozporządzenia 
przedsiębiorstwa

Konfigurowalny 
parametr funkcji 
kosztu

Wymagania 
i limity

Optigraf

Program do całkowicie automatycznego sporządzania 
długookresowych harmonogramów przydziału pracowników / 
kierowców i pojazdów do służb / zadań transportowych, w oparciu 
o moduł optymalizacji z wykorzystaniem matematycznego „silnika” 
i sztucznej inteligencji. Potrafi dokładnie oszacować potrzeby 
kadrowe i taborowe do wykonania zadań przy minimum kosztów w 
dowolnym okresie rozliczeniowym. 

Tworzony automatycznie plan zachowuje wszystkie warunki prawne 
dotyczące czasu pracy kierowców, indywidualne ograniczenia i 
preferencje obowiązujące w przedsiębiorstwie przy jednoczesnym 
maksymalnym „obstawieniu” pracy przewozowej.

Finanse przedsiębiorstwa Potrzeby pasażerów

Maksymalne obstawienie służb i brygad jak najniższym kosztem.
Optymalizacja

Strategiczne AAA / Operacyjne BBB
Planowanie



Maksymalne obstawienie służb i brygad jak najniższym kosztem.

Finanse 
przedsiębiorstwa

Potrzeby
pasażerów

TRANS ERPTRANS ERPTRANS ERP

Scenariusz 

optymalizacji

m Funkcja kosztu
m Ograniczenia
m Grupy
m Pre-processing
m Post-processing

Metoda 

optymalizacji

m Deterministyczna
m Stochastyczna
m Heurystyczna

Projekt

optymalizacyjny

m Optigraf (grafik)

m Rozkład jazdy

m Brygady / zadania
m Służby

optymalizacyjny

Serwer

RMS 2.0

Komunikacja On-Line / wizualizacja

Optymalizacja

Inteligentne wsparcie

Optymalizacja przypisania 
kierowców i pojazdów do linii.

Planowanie

Dyspozytor

Status pracy
Wizualizacja lokalizacji

Pracownik Pojazd

Proces optymalizacji

Moduł Optymalizacji współpracujący 
z programem DPK OptiGraf i Dyspozytor 
umożliwia w pełni automatyczne 
planowanie 
z uwzględnieniem zachowania zadanych 
parametrów. 

Wykorzystuje mechanizm matematycznej 
optymalizacji wielokryterialnej z funkcjami 
uwzględniającymi koszty:

Optymalizacja

m braku wypracowania normy 
przez kierowcę,

m nieprzypisanych służb,

m godzin nadliczbowych, odpoczynków 
wymaganych, doby pracowniczej, 
etc.,

m innych specyficznych wymagań 
klienta.

Dyspozytor

Pełny graficzny, wielostanowiskowy panel dyspozytorski 
z automatyczną generacją kart drogowych. Wyposażony 
w moduł podpowiedzi optymalnych dyspozycji i liczne 
narzędzia dyspozytorskie np. obsługi podmian, awarii, 
zdarzeń eksploatacyjnych, szybkiej edycji kart drogowych. 
Współpracuje z systemem komputerów pokładowych, 
tabletami oraz stacją obsługi pojazdów. Jest znakomitym 
narzędziem dedykowanym do dynamicznego zarządzania flotą, 
a jego funkcjonalności ułatwiają pracę dyspozytorów oraz 
zwiększają bezpieczeństwo i dyscyplinę przewozów budując 
zaufanie pasażerów do komunikacji publicznej.

System posiada funkcje 
automatycznej sygnalizacji 
(SMS, e-mail, pager) np. o zmianie 
harmonogramu pracy, rozkładu jazdy, 
zmianie służby w trakcie jej trwania 
ale również o zbliżającym się terminie 
badań lekarskich, odnowienia 
certyfikatów, dopuszczeń itp.

System 
automatycznego 
powiadamiania

W kluczowych z punktu widzenia 
bezpieczeństwa i organizacji 
przewozów elementach systemu 
TRANS ERP wbudowany został system 
automatycznych powiadomień.

Pracownik Pojazd

Linia

Mobilne wsparcie pracy kierowcy

RMS 2.0

Ekologia 
i realne oszczędności

Dzięki digitalizacji dokumentów, 
rozporządzeń, kart drogowych / 
pracy przedsiębiorstwo zyskuje 
dodatkowe środki finansowe dzięki 
ograniczeniu zużycia materiałów 
eksploatacyjnych oraz minimalizacji 
ich archiwizacji 
i utylizacji, rozwijając tym samym 
politykę „eco-friendly”.

Jednocześnie usprawnia się obieg 

dokumentów, skracjąc czas i środki 

potrzebne na przetwarzanie 

tradycyjnej dokumentacji.

Obieg dokumentów

Zaletą tego rozwiązania jest szybkość 
i pewność przekazu informacji, np. 
ważnych rozporządzeń i kierowanie ich 
tylko do konkretnych osób / grup oraz 
funkcja potwierdzenia odczytania. 

Rozliczenie czasu pracy

Dzięki automatycznej rejestracji 
wszystkich aktywności kierowcy 
względem planowanych zadań 
bezpośrednio przez aplikację RMS 2.0, 
kompletne informacje przekazywane 
są do modułu rozliczeń, gdzie 
dokonywane jest końcowe rozliczenie 
czasu pracy kierowcy wraz ze 
wszystkimi jego składnikami.

RMS 2.0 to mobilne wsparcie pracy kierowców z dostępem do wszystkich 

niezbędnych informacji, dokumentów i rozporządzeń oraz z innowacyjną funkcją 

e-karty pracy / drogowej wspierającej szybkie rozliczenie czasu pracy 

- teraz w nowym modelu abonamentowym.
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rozporządzenia 
przedsiębiorstwa

Konfigurowalny 
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Program do całkowicie automatycznego sporządzania 
długookresowych harmonogramów przydziału pracowników / 
kierowców i pojazdów do służb / zadań transportowych, w oparciu 
o moduł optymalizacji z wykorzystaniem matematycznego „silnika” 
i sztucznej inteligencji. Potrafi dokładnie oszacować potrzeby 
kadrowe i taborowe do wykonania zadań przy minimum kosztów w 
dowolnym okresie rozliczeniowym. 

Tworzony automatycznie plan zachowuje wszystkie warunki prawne 
dotyczące czasu pracy kierowców, indywidualne ograniczenia i 
preferencje obowiązujące w przedsiębiorstwie przy jednoczesnym 
maksymalnym „obstawieniu” pracy przewozowej.

Finanse przedsiębiorstwa Potrzeby pasażerów

Maksymalne obstawienie służb i brygad jak najniższym kosztem.
Optymalizacja

Strategiczne AAA / Operacyjne BBB
Planowanie



Dyspozytor

m Przeglądy techniczne
m Naprawy

Zapewnienie dostępności 
niezbędnych zasobów koniecznych 
do realizacji rozpoznanych 
i zdefiniowanych zadań.

m Dopuszczenia

Ewidencja

Historia awarii i napraw pojazdu, 
rejestr użytych części i przebiegu 
między naprawami. Pełna 
dokumentacja serwisowa 
pojazdu.

m Usterki
m Awarie

Przebiegi
Repozytorium 

dokumentów wyposażeń

Ewidencja 

Zlecenia

Zarządzanie i obsługa zleceń 
naprawczych. Dobór mechaników, 
stanowisk i części do każdej 
naprawy wg zadanych kryteriów.

Automatyczne sprawdzanie 
dostępności i zamawianie części.

mechaników

Ewidencja Kontrahenci

Podwykonawcy

Magazyn

/ części

Gotowość 

techniczna

Planowanie

WEB BI Statystyka, 
zaawansowana analityka

WEB BI to narzędzie przeznaczone dla menedżerów 
i specjalistów zajmujących się analizami i strategią. 
Zaprojektowane w technologii WEB-owej, umożliwiającej 
dostęp do danych i analiz z dowolnej lokalizacji 
w dowolnym czasie. 

Dla menedżerów oczekujących informacji o aktualnym 
stanie procesów biznesowych w przedsiębiorstwie 
przeznaczone są rozwiązania Business Activity Monitoring 
(BAM) - umożliwiające przetwarzanie napływających 
na bieżąco danych eksploatacyjnych. 

Moduł posiada możliwość wyboru techniki prezentacji 
danych według preferencji użytkownika. W celu ułatwienia 
analizy dużych ilości liczbowych danych WEB BI dokonuje 
wizualizacji stanu aktualnej realizacji w postaci graficznej.  
Kokpit menedżerski (management dashboard) to 
atrakcyjny sposób prezentacji wyników – wizualizacja 
danych i raportów w postaci podobnej do pulpitów 
sterowniczych.

Część systemu odpowiedzialna za prezentację wyników 
pracy przedsiębiorstwa. Moduł zawiera szeroki katalog 
gotowych, standardowych raportów oraz narzędzia do 
tworzenia zestawień według indywidualnych potrzeb 
użytkowników. 

Panel zarządzający służy do grupowania raportów ze 
względu na moduły, zakresy danych i użytkowników, 
którym są udostępniane. Raportowane są wszystkie 
elementy systemu - w tym dane o czasie pracy, 
wykorzystaniu taboru, zużyciu paliw i materiałów. 

m karty RFiD (magnetyczne i chipowe),

m nowoczesne technologie biometryczne 
takie jak: odczyt linii papilarnych, siatkówki oka, itd.

Identyfikacja kierowców

System TRANS ERP posiada zaawansowane metody 
identyfikacji pracowników w oparciu o:

m kody kreskowe (barcode),

Rejestracja 
czasu pracy

Personalizacja czynności 
służbowych / stanowisk 
pracy

Przesłanie elektronicznej 
karty drogowej i kursówki

Kontrola 
trzeźwości

Rozliczanie 
czasu pracy

IDENTYFIKACJA

karty RFiD,
kody kreskowe,
biometryka

Moduł wspomagający zarządzanie serwisem technicznym 
przedsiębiorstwa. Obsługuje planowanie i realizację 
napraw pojazdów z pełnym rozliczeniem pracy 
mechaników i zużytych materiałów z podziałem 
na konfigurowalne pozycje kosztów.

Program został wzbogacony o automatyzację rejestru 
czynności, przypisań mechaników i czasów realizacji 
czynności.

Integracja z modułami magazynowymi automatyzuje 
i przyspiesza procesy weryfikacji dostępności 
oraz uzupełniania stanu części zamiennych. 

Specjalistyczny pulpit mistrza zmianowego umożliwia 
dynamiczne zarządzanie każdym zleceniem, zasobami 
mechaników i stanowiskami naprawczymi. Pełna integracja 
z modułami TransERP automatyzuje proces informowania 
Dyspozytorni o stanie pojazdów, rozliczeń i ewidencji 
napraw oraz zużycia części.

Zaplecze techniczne

Kontrola 
dostępu

Tak zaawansowana identyfikacja pozwala na usprawnienie, 
zautomatyzowanie podstawowych procesów takich jak:

m automatyczne wydanie karty drogowej 
- wydruk / przesłanie wersji elektronicznej 
do urządzenia mobilnego,

m bezobsługowa kontrola trzeźwości kierowcy, 

m szybka lokalizacja osób w sytuacjach awaryjnych.

m automatyczna rejestracja czasu pracy (RCP),
m automatyczna weryfikacja kart pracy oraz 

bezobsługowe rozliczanie pracowników,

m kontrola dostępu do pojazdów i stref zajezdni,

m personalizacja czynności służbowych 
i stanowisk pracy, 

Zarządzanie



Dyspozytor

m Przeglądy techniczne
m Naprawy

Zapewnienie dostępności 
niezbędnych zasobów koniecznych 
do realizacji rozpoznanych 
i zdefiniowanych zadań.

m Dopuszczenia

Ewidencja

Historia awarii i napraw pojazdu, 
rejestr użytych części i przebiegu 
między naprawami. Pełna 
dokumentacja serwisowa 
pojazdu.

m Usterki
m Awarie

Przebiegi
Repozytorium 

dokumentów wyposażeń

Ewidencja 

Zlecenia

Zarządzanie i obsługa zleceń 
naprawczych. Dobór mechaników, 
stanowisk i części do każdej 
naprawy wg zadanych kryteriów.

Automatyczne sprawdzanie 
dostępności i zamawianie części.

mechaników

Ewidencja Kontrahenci

Podwykonawcy

Magazyn

/ części

Gotowość 

techniczna

Planowanie

WEB BI Statystyka, 
zaawansowana analityka
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i specjalistów zajmujących się analizami i strategią. 
Zaprojektowane w technologii WEB-owej, umożliwiającej 
dostęp do danych i analiz z dowolnej lokalizacji 
w dowolnym czasie. 
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wykorzystaniu taboru, zużyciu paliw i materiałów. 

m karty RFiD (magnetyczne i chipowe),

m nowoczesne technologie biometryczne 
takie jak: odczyt linii papilarnych, siatkówki oka, itd.

Identyfikacja kierowców

System TRANS ERP posiada zaawansowane metody 
identyfikacji pracowników w oparciu o:

m kody kreskowe (barcode),

Rejestracja 
czasu pracy

Personalizacja czynności 
służbowych / stanowisk 
pracy

Przesłanie elektronicznej 
karty drogowej i kursówki

Kontrola 
trzeźwości

Rozliczanie 
czasu pracy

IDENTYFIKACJA

karty RFiD,
kody kreskowe,
biometryka
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napraw pojazdów z pełnym rozliczeniem pracy 
mechaników i zużytych materiałów z podziałem 
na konfigurowalne pozycje kosztów.
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czynności, przypisań mechaników i czasów realizacji 
czynności.

Integracja z modułami magazynowymi automatyzuje 
i przyspiesza procesy weryfikacji dostępności 
oraz uzupełniania stanu części zamiennych. 

Specjalistyczny pulpit mistrza zmianowego umożliwia 
dynamiczne zarządzanie każdym zleceniem, zasobami 
mechaników i stanowiskami naprawczymi. Pełna integracja 
z modułami TransERP automatyzuje proces informowania 
Dyspozytorni o stanie pojazdów, rozliczeń i ewidencji 
napraw oraz zużycia części.

Zaplecze techniczne

Kontrola 
dostępu

Tak zaawansowana identyfikacja pozwala na usprawnienie, 
zautomatyzowanie podstawowych procesów takich jak:

m automatyczne wydanie karty drogowej 
- wydruk / przesłanie wersji elektronicznej 
do urządzenia mobilnego,

m bezobsługowa kontrola trzeźwości kierowcy, 

m szybka lokalizacja osób w sytuacjach awaryjnych.

m automatyczna rejestracja czasu pracy (RCP),
m automatyczna weryfikacja kart pracy oraz 

bezobsługowe rozliczanie pracowników,

m kontrola dostępu do pojazdów i stref zajezdni,

m personalizacja czynności służbowych 
i stanowisk pracy, 
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