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PAKIET KOMUNIKACYJNY
Pakiet MUNICOM.premium rozwija zakres zastosowania systemu na obszar przedsiębiorstw
transportowych, komunikacyjnych, a (w szczególności komunikacji miejskiej), jako zestaw
dedykowanych tym firmom oprogramowania. W skład pakietu wchodzą następujące
programy:
REJESTRY
Jest to podstawowy moduł wchodzący w skład systemu MUNICOM.premium i
przeznaczony do wprowadzania i przechowywania wszystkich elementarnych danych
wykorzystywanych w pozostałych elementach systemu MUNICOM.premium
ROZKŁAD JAZDY
program służy do tworzenie i edycja wielowersyjnego rozkładu jazdy dla
przedsiębiorstwa komunikacyjnego wraz z wbudowaną obsługą wielu zajezdni.
Występują dwie wersje systemu:
Wersja tabelaryczna (ROZKŁAD JAZDY)
Wersja podstawowa stosowana w przypadku gdy nie ma potrzeby
projektowania graficznego rozkładu jazdy.
Wersja tabelaryczna (ROZKŁAD JAZDY WIN)
W skład programu wchodzą następujące elementy:
Projektowanie rozkładu na mapie.
Rozkład Jazdy w Internecie – automatyczne generowanie rozkładu jazdy w
postaci stron internetowych, w formacie HTML, zawierających informacje o
rozkładzie jazdy przedsiębiorstwa dla pasażerów. Moduł generuje zbiór stron o
określonym schemacie i wyglądzie, pozostawiając użytkownikowi możliwość
zmiany niektórych elementów takich jak czcionki kolory itd. Wytworzone przez
program strony są gotowe do umieszczenia ich na wybranym serwerze i
udostępnienia użytkownikom Internetu, lub „wypalenia" płytki CD z pełnym
interaktywnym rozkładem Jazdy.
Tabliczki Przystankowe – drukowanie graficznych rozkładów jazdy do
wywieszenia dla pasażera na przystankach. Moduł pobiera dane z rozkładu
jazdy, i automatycznie tworzy tabliczki. Posiada wbudowanych kilka formatów
tabliczek z możliwością pełnej konfiguracji wszystkich elementów znajdujących
się na wydruku.
SRG 3000
Jest to moduł służący do programowanie kluczy, przygotowywania, rejestracji,
przeglądania raportów z autokomputerów SRG-3000. Generalnie jest on odpowiedzialny
za interfejs do autokomputerów i jest realizowany poprzez podsystem PWI.
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DYSPOZYTOR
Program służy do nadzorowania taboru na zajezdni, stanu realizacji zleconych zadań.
Zasila w dane i odbiera je z urządzeń pokładowych zamontowanych na autobusach,
tramwajach, trolejbusach czy innych środkach transportu.
KARTA DROGOWA
Program przeznaczony jest do rozlicza czas pracy kierowców, mechaników oraz zużycie
paliw i energii.
HARMONOGRAM
Program przeznaczony do automatycznego tworzenia planu pracy kierowców w
przedsiębiorstwie komunikacyjnym, transportowym. Pozwala uwzględnić wszystkie
czynniki mające wpływ na układanie planu, umożliwia szeroką modyfikację założeń i
definicji poprzez ingerencję użytkownika. Program pozwala również na korekty planu w
trakcie realizacji danego okresu, wynikające z bieżących zakłóceń jak nieobecności i
zmiany dyspozycji. Program zgodny z ustawą o czasie pracy kierowców i jej
nowelizacjami
OBSŁUGA TECHNICZNA
Program prowadzi ewidencjonuje wszystkich zlecenia dotyczące majątku trwałego firmy
w szczególności pojazdów (w tym pojazdów własnych i zewnętrznych). Ewidencjonuje
czas pracy mechaników, zużyte materiały. Obejmuje remonty, przeglądy, obsługi
okresowe.
WINDYKACJA MANDATÓW
Program Windykacja Mandatów jest przeznaczony do prowadzenia ewidencji i rozliczeń
opłat dodatkowych. Podstawowe funkcje programu obejmują rejestrowanie mandatów,
prowadzenie korespondencji z ukaranymi, przyjmowanie wpłat oraz wykonywanie analiz
płatności i rozliczenie pracy kontrolerów.
ROZLICZANIE CZASU PRACY
Program RCP składa się z dwóch części: Odczyt RCP oraz Raporty i Wydruki RCP.
Część Odczyt RCP przeznaczona jest do zarządzania systemem rejestracji czasu pracy
składającym się z czytników umieszczonych przy wejściach i wyjściach oraz kart
zbliżeniowych z zapisanymi danymi o pracownikach. Każdy pracownik posiadający kartę
zobowiązany jest przy każdym wejściu lub wyjściu zbliżyć kartę do czytnika, oraz
opcjonalne naciśnięcie odpowiedniego przycisku określającego rodzaj wejścia lub
wyjścia. Znaczenie opcji wybieranych podczas wejścia lub wyjścia można definiować w
programie, np. wyjście/wejście służbowe, prywatne itp. Konfiguracja opcji wejść i wyjść
musi być zgodna z dokumentacją dostarczonych czytników – kod z czytnika musi być
zgodny z kodem wprowadzonym do programu.
Część Rejestracja raportów RCP służy do wczytania danych dotyczących wejść i wyjść
zgromadzonych w czytnikach do modułu RCP. Wczytanie danych odbywa się w sposób
ciągły, z ustalonym odstępem czasu między kolejnymi odczytami zgromadzonych danych
w czytnikach.
ROZLICZANIE PRZEWOŹNIKÓW
Jest to program przeznaczony do kontroli wykonania kursów oraz naliczenia kar
umownych nakładanych na przewoźników za braki i nieprawidłowości w wykonaniu
kursów. Dzięki zintegrowaniu z rozkładem jazdy i wynikami jazdy (raporty z pojazdów),
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program sam może zestawić plan z wykonaniem i automatycznie naliczyć kary za kursy
przyspieszone, opóźnione czy braki kursów. Dodatkowo użytkownik może sam
definiować i dopisywać do kursów inne wykroczenia (np za brudny pojazd, niedziałający
kasownik itp). Do innych wykluczeń także naliczane są kary, zgodnie ze zdefiniowanymi
stawkami.
ROZLICZANIE UTARGU KIEROWCÓW
Moduł ten jest jednym z programów systemu MUNICOM.premium, który przeznaczony
jest do rozliczania sprzedaży kierowców, pochodzącej z kas fiskalnych zainstalowanych
w pojazdach. Głównym zadaniem programu jest ewidencja wszystkich wpłat kierowców
pochodzących ze sprzedaży z kasy fiskalnej oraz kontrola ciągłości wszystkich
zarejestrowanych raportów. Przy współpracy z modułem SRG 3000 MUNICOM możliwa
jest kontrola i weryfikacja danych pochodzących z papierowych rozliczeń fiskalnych z
danymi przekazywanymi drogą elektroniczną za pośrednictwem autokomputera.
BILETY OKRESOWE (PAPIEROWE)
Jest to rozwiązanie przydatne do obsługi biletów okresowych w wersji
nieelektronicznej.
BILETY ELEKTRONICZNE
Zestaw oprogramowania do realizacji zadań związanych z dystrybucją i rozliczeniem
obrotu biletem elektronicznym
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CNR
Oprogramowanie wspomagające kompleksowe rozwiązanie zadań związanych z
komunikowaniem się z pojazdami i inną infrastrukturą komunikacyjną (np. tablice
przystankowe). Ciągła wymiana danych z pojazdami pozwala na zbudowanie:
systemu nadzorem flotą komunikacji miejskiej;
systemu dynamicznej informacji pasażerskiej;
systemów biletów elektronicznych .
Umożliwia on ponadto:
wykrywanie wszelkich nieprawidłowości w realizacji zadań przewozowych,
nadzór pojazdów wykonujących określone zadania na liniach,
a także sterowanie urządzeniami przystankowymi informującymi pasażerów o
odjazdach pojazdów
informowanie przewoźników o aktualnym stanie taboru.
SIP-WWW
Modu ten umożliwia wyświetlanie mapy z przystankami danego miasta, wyświetlanie
najbliższych odjazdów na tabliczkach przystankowych oraz prezentację planowanego
rozkładu jazdy.Dane do wyświetlania rozkładu jazdy pobierane są z modułu Rozkład
jazdy programu MUNICOM.premium. Warunkiem działania mapy w internecie jest
obecność właśnie wspomnianego programu. Do działania programu wymagana jest
zwykła przeglądarka internetowa, dzięki temu, że korzysta z tradycyjnych technologii
WWW.
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ROZLICZANIE PRZEWOŹNIKÓW
Jest to program przeznaczony do kontroli wykonania kursów oraz naliczenia kar umownych
nakładanych na przewoźników za braki i nieprawidłowości w wykonaniu kursów. Dzięki
zintegrowaniu z rozkładem jazdy i wynikami jazdy (raporty z pojazdów), program sam może
zestawić plan z wykonaniem i automatycznie naliczyć kary za kursy przyspieszone, opóźnione
czy braki kursów. Dodatkowo użytkownik może sam definiować i dopisywać do kursów inne
wykroczenia (np za brudny pojazd, niedziałający kasownik itp). Do innych wykluczeń także
naliczane są kary, zgodnie ze zdefiniowanymi stawkami.

MENU GŁÓWNE ROZLICZANIA PRZEWOŹNIKÓW

1

FUNKCJE SYSTEMU
ROZLICZENIE PRZEWOŹNIKÓW to program przeznaczony do porównania planu wyjazdów
dla poszczególnych przewoźników z rzeczywistym wykonaniem.
Program może automatycznie naliczać kary umowne za niepoprawnie wykonane kursy
(przyspieszenie, opóźnienia, braki w wykonaniu) zgodnie z wprowadzonymi stawkami.
Dodatkowo operator może nakładać dodatkowe kary zdefiniowane w rejestrze wykroczeń (np
brudny pojazd, niedziałający kasownik itp).
FUNKCJE MODUŁU:
porównanie planu wyjazdów z realizacją
automatyczne kwalifikowanie kursów jako przyspieszone, opóźnione lub niewykonane
automatyczne kwalifikowanie zgodności taboru planowanego z wykonującym
automatyczne naliczanie kar za niepoprawnie wykonane kursy
możliwość definiowania stawek za wozokilometr oddzielnie dla poszczególnych zajezdni i
dla różnych przedziałów czasowych
definiowanie wielokrotności kar za wykroczenia
możliwość definiowania dowolnej liczby innych wykroczeń ze szczegółami naliczania kar
dla wszystkich lub dla zajezdni
NALICZANIE KAR
Kara za wystąpienie nieprawidłowości w wykonaniu kursu lub kara za inne wykroczenie jest
liczona jako iloczyn stawki za jeden wozokilometr i krotności przypisanej do wykroczenia dla
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danej zajezdni.
Jeżeli nie są wprowadzone krotności kar dla poszczególnych zajezdni, to kara jest naliczana
na podstawie krotności ogólnej.
KWALIFIKACJA ODJAZDÓW
Odjazdy są kwalifikowane jako przyspieszone lub opóźnione zgodnie z konfiguracją programu
(minimalne wartości przyspieszeń i opóźnień dla kursu). Jeżeli na kursie wystąpiły braki,
przyspieszenia i opóźnienia to cały kurs jest kwalifikowany jako przyspieszony.
KWALIFIKACJA TABORU
Tabor może być kwalifikowany jako zgodny z planowanym lub niezgodny z planowanym.
PRACA W MODULE POWINNA ODBYWAĆ SIĘ WG SCHEMATU:
1. Zdefiniowanie stawek za wozokilometr , krotności dla nieprawidłowości, wykroczeń itp
2. Import danych dnia, zawsze dla dnia poprzedniego lub wcześniejszego aby były
zarejestrowane wszystkie raporty z pojazdów.
3. Ręczne korekty kwalifikacji odjazdów przez operatora, dodanie innych wykroczeń jeżeli
wystąpiły.
4. Wygenerowanie wydruków będących podstawą do nałożenia kar/rozliczenia z
przewoźnikami.

2

WYDRUKI
WYDRUKI
Rozbieżności na liniach
Wykonane wozokilometry
Wskaźnik regularności kursowania
Rentowność linii w miesiącu
Liczba przewiezionych pasażerów w dniu
Wykorzystanie oferty przewozowej

2.1

Rozbieżności na liniach
Opis:
Wydruk przedstawia wszystkie zarejestrowane nieprawidłowości w wykonaniu kursów

Parametry:
Wybór dnia
Wybór zajezdni

Sortowanie:
Wg numeru kursu

Kolumny:
Numer kursu
Numer pojazdu
Kierunek
Przystanek
Odjazd planowany
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Odjazd rzeczywisty
O - Opóźnienia
P - Przyspieszenia
B - Braki kursów
B! - Brak pierwszego lub ostatniego kursu
Inne potrącenia

Podsumowania:
brak

Przykład wydruku:

2.2

Wykonane wozokilometry i kary
Opis:
Wydruk przedstawia wszystkie zarejestrowane nieprawidłowości w wykonaniu
wozokilometrów i kar

Parametry:
Wybór okresu
Wybór zajezdni

Sortowanie:
Wg numeru linii, zadania

Kolumny:
Linia, - Zadanie
Wozokilometry wg RJ
Wartość wozokilometrów wg RJ
Wozokilometry wykonane
Wartość wozokilometrów wykonanych
Rozbieżności w funkcjonowaniu (O, P, B, B!, Inne, Wartość kar)

Podsumowania:
Według rozkładu
Wykonane
Rozbieżności w funkcjonowanoiu
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Przykład wydruku szczegółowego:

Przykład wydruku ogólnego:

2.3

Wskaźnik regularności kursowania
Opis:
Wydruk przedstawia wartości wskaźników regularności kursowania dla poszczególnych
zajezdni

Parametry:
Wybór okresu
Wybór zajezdni
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Sortowanie:
Przewoźnika

Kolumny:
Przewoźnik
Ilość kursów wg rozkładu
Ilość kursów prawidłowych
Braki kursów
Wskaźnik wykonanych kursów
Ilość kursów niepunktualnych
Wskaźnik punktualności
Wskaźnik regularności

Podsumowania:
Ilość kursów wg rozkładu
Ilość kursów prawidłowych
Braki kursów
Wskaźnik wykonanych kursów
Ilość kursów niepunktualnych
Wskaźnik punktualności
Wskaźnik regularności

Przykład wydruku:

2.4

Rentowność linii w miesiącu
Opis:
Wydruk przedstawia rentowność linii w miesiącu

Parametry:
Wybór miesiąca

Sortowanie:
Wg numeru linii
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Kolumny:
Numer linii
Liczba wozokilometrów
Stawka za wozokilometr
Koszt eksploatacji
Dopłata z gminy
Liczba pasażerów
Wpływy z biletów
Liczba pasażerów na wozokilometrze
Rentowność linii
Współczynnik opłacalności

Podsumowania:
Koszt eksploatacji
Liczba pasażerów
Liczba pasażerów na wozokilometrze

Przykład wydruku:

2.5

Liczba przewiezionych pasazerów w dniu
Opis:
Wydruk przedstawia liczbę przewiezionych pasażerów w dniu

10

MUNICOM.premium -Karty katalogowe
ROZLICZANIE PRZEWOŹNIKÓW

Parametry:
Wybór dnia

Sortowanie:
Wg numeru linii

Kolumny:
Numer linii
Przewoźnik
Liczba pasażerów
Liczba pasażerów na wozokilometrze

Podsumowania:
Liczba pasażerów
Liczba pasażerów na wozokilometrze

Przykład wydruku:
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2.6

Wykorzystanie oferty przewozowej
Opis:
Wydruk przedstawia wykorzystanie oferty przewozowej w wybranym okresie

Parametry:
Wybór okresu

Sortowanie:
Wg typu dnia, numeru linii

Kolumny:
Typ dnia
Numer linii
Liczba kursów
Średnia normalna poj. pojazdu
Oferowana liczba miejsc
Liczba pasażerów
% wykorzystania miejsc
Średnio na kursie

Podsumowania:
Liczba kursów
Średnia normalna poj. pojazdu
Oferowana liczba miejsc
Liczba pasażerów
% wykorzystania miejsc
Średnio na kursie

Przykład wydruku:
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