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ImCity® ułatwia koordynację działań oraz 
zwiększa ich skuteczność
  Zwiększa nacisk na automatyzację zadań w celu obniżenia kosztów.

  Zapewnia przyjazny interfejs użytkownika, ułatwiający pracę operatora.

  Ułatwia operatorowi szybką reakcję w miarę rozwoju danej sytuacji.

  Zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia błędu ludzkiego, zwiększa 

automatyzację zadań.

  Wspomaga międzysystemową wymianę informacji i danych.

  Ułatwia dostęp społeczeństwa do bieżącej informacji publicznej.

  Wykorzystuje otwarte protokoły komunikacyjne w celu umożliwienia 

interoperacyjności.

   Obsługuje typowe funkcje ITS takie jak: znaki zmiennej treści, kontrolę dostępu, 

informacje o jakości powietrza, parkingi, CCTV, stacje meteorologiczne, 

system informacji pasażerskiej, detekcję ruchu, pomiary natężeń ruchu, 

automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, dozowanie ruchu na 

wlotach autostrad, sygnalizacje świetlne, szlaki komunikacyjne, zdarzenia 

i wypadki, roboty drogowe oraz wydarzenia organizowane na drogach.

Możliwości zastosowania ImCity®

Postęp w dziedzinie mobilności niesie ze sobą wiele korzyści, niemniej jednak 

stawia również pewne wyzwania. Poprzez integrację danych z różnych systemów, 

takich jak bazy robót drogowych, CCTV, sygnalizacje świetlne, stacje pogodowe 

i znaki zmiennej treści, operatorzy otrzymują narzędzie do wdrażania w mieście 

wybranych procedur reagowania (tzw. strategii) w przypadku wystąpienia 

nietypowych warunków lub zdarzeń. Informacja o uruchomieniu takiej proce-

dury może być przekazywana na bieżąco zarówno za pośrednictwem znaków 

zmiennej treści (VMS) oraz Internetu. 

Zakres wykorzystania ImCity® może być różny w zależności od potrzeb miasta. 

ImCity® może pracować automatycznie w ramach z góry określonych i zdefiniowa-

nych strategii, które aktywują odpowiednie komunikaty na znakach zmiennej treści 

w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń. Bardzo wysoki zakres funkcjonalny 

systemu ImCity® sprawia, że taki scenariusz pracy jest jak najbardziej możliwy.

ImCity® w praktyce
Pakiet ImCity® jest wykorzystywany w wielu miastach. Każda instalacja jest inna, 

jednak wszystkie mają wspólne, podstawowe moduły oprogramowania 

oraz wspólną cechę centralizacji zasobów danych, która decyduje o wartości 

dodanej tego systemu. Rozmiar systemów może się znacznie różnić: począwszy 

od systemów połączonych tylko z dwoma rodzajami urządzeń, kończąc na syste-

mach monitorujących ponad dziesięć różnych podsystemów wraz z przetwarza-

niem danych oraz eksportem niektórych informacji w formacie XML.

Zarządzanie miastem 
Nowoczesne miasta muszą obecnie stawiać czoło wieloaspektowym 

wyzwaniom wynikającym ze zmian demograficznych, dążenia do poprawy 

jakości życia mieszkańców, ograniczania emisji zanieczyszczeń, rosnącego 

zapotrzebowania na infrastrukturę drogową, dostępu do informacji publicznej 

oraz potrzeby usprawnienia zarządzania incydentami. 

Zazwyczaj poszczególne funkcje miejskie zarządzane są przez osobne wydziały 

miasta, które posiadają indywidualne cele i przeznaczone na ich realizację środki 

finansowe. Jednak ze względu na kompleksowy charakter współczesnych 

wyzwań, wiele miast podejmuje próbę poprawy koordynacji działań miejskich, 

a w rezultacie ich efektywności poprzez poszukiwanie sposobu zwiększenia 

korzyści płynących z wymiany informacji. Realizacja takiego podejścia wymaga 

dostępu do odpowiedniego zestawu narzędzi, który mógłby współpracować 

z już działającymi na terenie miasta systemami zarządzania. Implementacja takich 

narzędzi, poprzez koordynację istniejących systemów, powinna przynieść efekt 

synergii, pewną wartość dodaną, płynącą z korzyści współdzielenia informacji 

generowanych przez działające już systemy.

Korzyści z dostępu do informacji
Platforma ImCity® umożliwia integrację eksploatowanych systemów zarządzania, 

urządzeń w ramach podsystemów i utworzenie centralnego zasobu zbieranych 

przez podsystemy danych. Dostępność wszystkich danych w jednym miejscu 

umożliwia automatyczne reagowanie na niepożądane incydenty w obszarach 

kontrolowanych przez podsystemy. Pozwala również na skuteczniejsze 

monitorowanie i zarządzanie przez operatora licznymi podsystemami, a także 

umożliwia realizację dodatkowych usług. 

Efektywność operatora
Istniejące podsystemy mogą zachować swoje interfejsy użytkownika, niemniej 

jednak integracja najważniejszych danych w jednym, spójnym systemie pozwoli 

operatorowi ImCity® szybciej i efektywniej reagować na zachodzące zdarzenia.

W interfejsie użytkownika ImCity® położono nacisk na zapewnienie 

ujednoliconego dostępu do informacji niezależnie od źródła danych 

(podsystemu), a następnie do wyboru odpowiednich procedur sterowania. 

Dostęp do tak szerokiego zakresu danych pozwala operatorowi na dynamiczne 

zarządzanie siecią miejską oraz wdrażanie określonych strategii w zależności 

od sytuacji.

Współdzielony interfejs 

użytkownika

Zcentralizowane dane

Menedżer strategii

Akwizycja danych

Publikowanie danych

Funkcje pochodne

Podsystemy

Urządzenia lokalne

ImCity®

  Stanowiska operatorów

  Strategie i skrypty 

  Priorytety transportu zbiorowego

  Systemy parkingowe

  Znaki zmiennej treści

  Monitoring zanieczyszczeń powietrza

  Sygnalizacje świetlne

  Przetwarzanie danych

  Usługi internetowe

Wspólna
baza danych

Specyfikacja techniczna ImCity®

Poniższa tabela zawiera przegląd funkcji i możliwości ImCity®. Wymienione funkcje wynikają z zestawu modułów oprogramowania, jakie 

mogą być używane w zależności od konkretnych potrzeb miasta.

Menedżer strategii   Narzędzie do wykonywania grupy poleceń.

  Narzędzie skryptowe dla prostych oraz bardziej złożonych programów, które umożliwiają monitorowanie, 

analizę i reagowanie na konkretne sytuacje/zdarzenia.

  Narzędzie harmonogramu umożliwia automatyczne wykonywanie predefiniowanych strategii i skryptów.

  Funkcja przypomnienia dla operatorów (przypomnienia o wykonaniu wybranych zadań).

Zdalny monitoring   Graficzny interfejs użytkownika zapewniający łatwy podgląd statusu podłączonych urządzeń. Dla wielu 

rodzajów urządzeń zapewnia również dodatkowe informacje na interfejsie mapowym (np. dla systemów 

parkingowych przedstawiana jest graficzna informacja o aktualnej liczbie wolnych miejsc).

Kontrola   Narzędzia do wydawania poleceń i konfiguracji wybranych urządzeń lokalnych.

Raporty   Obszerna lista predefiniowanych raportów dostępnych w formacie CSV, XML lub MS Excel.

  Indywidualne raporty użytkownika dostępne za pomocą funkcji eksportu danych.

Publikowanie danych   Możliwość ręcznego transferu danych na strony internetowe.

  Możliwość automatycznego transferu danych XML do publicznych stron internetowych.

Notatnik Operatora    Narzędzie do wymiany informacji między operatorami pracującymi ze zdalnych stanowisk.

Interfejs użytkownika   Wielojęzyczny interfejs użytkownika.

  Prezentacja graficzna podłączonych urządzeń i podsystemów (ikony na mapie miasta).

  Możliwość konfigurowania różnych widoków mapy – do wykorzystania przez różnych użytkowników.

  Włączanie/wyłączanie warstw mapy; wielokryteriowe filtrowanie i ustawienia widoczności obiektów 

na mapie w celu optymalizacji przejrzystości mapy dla operatora.

  Okna właściwości obiektów według ujednoliconego standardu zapewniające dostęp do wspólnych 

działań dla wszystkich urządzeń.

Zarządzanie 

użytkownikami

   ImCity® zapewnia kontrolę nad uprawnieniami użytkowników i grupami użytkowników – umożliwia 

zdefiniowanie uprawnień do odczytu, zapisu, eksportu danych, wykonywania operacji, itp.

Obsługiwane 

urządzenia

   ImCity® obsługuje znaki zmiennej treści, urządzenia kontroli dostępu, systemy jakości powietrza, 

systemy parkingowe, CCTV, stacje meteorologiczne, systemy informacji pasażerskiej, systemy detekcji 

ruchu, systemy rozpoznawania tablic rejestracyjnych, dozowanie ruchu na wlotach autostrad, sygnalizacje 

świetlne, trasy tranzytowe, zdarzenia i wypadki, roboty drogowe i wydarzenia na drogach. Zapewnia 

możliwość opracowania interfejsu do innych urządzeń/systemów.

  ImCity® współpracuje bezpośrednio z innymi produktami Imtech UTMS takimi jak: monitoring 

sygnalizacji świetlnych i system sterowania ruchem ImFlow®, w których wspiera wymianę informacji 

o uszkodzeniach i błędach oraz zarządzanie scenariuszami specjalnymi.

Obsługiwane funkcje   Czas podróży, informacja pasażerska, systemy naprowadzania na parkingi, kopie zapasowe, archiwizacja 

danych, powiadomienia e-mail.

Komunikacja    ImCity® jest oparty na technologii internetowej z obsługą zarówno przewodowych jak i bezprzewodowych 

sieci. Dla mediów innych niż Ethernet możliwe jest opracowanie osobnych protokołów komunikacji 

(tzw. adapterów).

Rozmiary systemu   System centralny ImCity® opiera się na bazie danych Oracle. Nie istnieje fizyczne ograniczenie 

liczby podłączonych urządzeń i podsystemów. Jednocześnie do systemu centralnego może być 

podłączonych 20 stacji operatorskich. ImCity® jest kompatybilny z UTMC, gdyż korzysta z otwartych 

interfejsów: DATEX2, SIRI i XML.


