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Traffic
design

Rešitve in sistemi s področja elektronskega cestninjenja,
integralne rešitve s področja parkirnih tehnologij in
najsodobnejše rešitve sistemov za nadzor in vodenje prometa
na avtocestah ter v predorih, so zaznamovali podjetje Traffic
design kot eno vodilnih podjetij na teh področjih tako v
Sloveniji, kot v tujini.
Osnovno vodilo pri delovanju podjetja Traffic design je lasten
inovativen razvoj ter uporaba najsodobnješih tehnologij s
področja telekomunikacij in informacijske tehnologije, vse
skupaj podprto z rešitvami iz prometnega inženirstva, ki
predstavljajo osnovo za uspešno delovanje Inteligentnih
Transportnih Sistemov (ITS).

Traffic design s svojimi
rešitvami »na ključ«
daje prave odgovore na
vprašanja, kako voditi
promet danes, jutri oziroma
v prihodnosti.

Skladno s strategijo in zastavljenimi cilji podjetje Traffic design
nadaljuje raziskave in razvoj ITS sistemov v smeri izvedbe
»pametne ceste« oziroma razvoja kompleksnega modela za
optimizacijo prometnih tokov s pomočjo telematike oziroma
druge ustrezne tehnologije.
Mobilnost in transport predstavljata težišče modernega in
kakovostnega življenja, ki dramatično vplivata na spremembe
današnjega sveta.

1
TRAFFICDESIGN

Podjetje Traffic design deluje od leta 1990. Svoje delovanje
smo ves čas usmerjali v razvoj, integracijo in implementacijo
Inteligentnih Transportnih Sistemov (ITS) v cestnem prometu
in s tem ostali zvesti osnovni strategiji, ki jo je postavil naš
ustanovitelj.

Sistem je zasnovan tako, da vsem uporabnikom
AC omogoča enostavno, hitro in udobno
plačevanje cestnine, pri čemer je z minimalnimi
stroški vzdrževanja zagotovljeno dolgoletno
zanesljivo delovanje.
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Cestninski sistemi
- od sanj do
resničnosti

Cestninski sistem,
ki ga podjetje
Traffic design
kot sistemski
integrator
skupaj s svojimi
partnerji razvija in
nadgrajuje že od
leta 1994 je eden
najkompleksnejših
cestninskih
sistemov v Evropi.

Sistem na različnih cestninskih stezah omogoča
tako ročno (elektronske blagajne) kot avtomatsko
plačevanje cestnine s pomočjo mikrovalovnega
DSRC sistema in brezkontaktnih ČIP kartic.
Mreža strežnikov cestninskih postaj je povezana v
kompleksni centralni sistem, ki omogoča opravljanje
celotnega obračuna cestnine, nadzora nad uporabo
(enforcement), pošiljanje podatkov v računovodski
sistem, izstavljanje računov, opravljanje analiz
in poročil ter komunicira s strežniki posameznih
kartičnih izdajateljev (VISA, Eurocard/Mastercard,
Diners, AMEX, DKV, UTA, Shell, OMV, MAGNA,
ACTIVA, Activa Maestro, Ressa, Total..).
Sistem je na 27 cestninskih postajah do leta 2008
uspešno uporabljalo več kot 350.000 uporabnikov
elektronskih medijev (ABC tablice, ČIP kartice) in je
na vseh stezah zgeneriral nekaj milionov transakcij
letno. Po uvedbi vinjet za osebna vozila v Sloveniji
je bil v letu 2008 sistem prilagojen pobiranju

cestnine za tovorna vozila in se redno vzdržuje in
nadgrajuje. Zadnja večja nadgradnja sistema je
bila izvedena v začetku leta 2010 ob uvedbi EURo
emisijskih razredov za tovorna vozila.
V letu 2008 je podjetje Traffic design opremilo tudi
prvo cestninsko postajo Jošanica pri Sarajevu - BIH
kjer sistem omogoča tako ročno kot avtomatsko
cestninjenje s pomočjo brezkontaktnih ČIP kartic in
mikrovalovnega sistema delujočega na standardni
frekvenci 5.8 GHz.
Zanimiva je možnost plačevanja predplačniško
- preko interneta, tako, da ob prvem prevozu
kombinirane steze na katerikoli cestninski postaji,
steče postopek nalaganja plačanega zneska na
elektronsko tablico – pri hitrosti do 80 km/h.
Podjetje Traffic design cestninski sistem tehnološko
prilagaja glede na usmeritve evropskih direktiv in
standardov, saj se na podlagi dolgoletnih izkušenj na
področju cestninskih sistemov dobro zavedamo, da
tako občutljivi sistemi ne prenašajo hitrih in pogostih
sprememb. Zato je nove tehnologije mogoče uvajajati
le postopno - »evolucijsko« in ne »revolucijsko«,
ker prinašajo preveč občutljivih sprememb tako za
upravljalce kot za uporabnike cest.
Na podlagi izkušenj menimo, da bo progresiven
razvoj sistemov logična nadgradnja ABC sistema z
mikrovalovno DSRC tehnologijo v prostem prometnem
toku, in sicer skladno z EU standardi, kot vmesna
stopnja uvedbe GPS/GALILEO/GSM tehnologije.

Upravljanje prometa s SNVP predstavlja za voznike
varnejše, udobnejše in hitrejše potovanje. Analiza
prometnih in vremenskih podatkov in identifikacija
izrednih dogodkov, kot so prometne nesreče, delo
na cesti... v realnem času, omogočajo celovit
nadzor in pravočasno ukrepanje.
Prenos različnih informacij se izvaja neposredno
na grafične prikazovalnike spremenljive prometnoinformativne signalizacije iz LED tehnologije, možen
pa je tudi prenos preko drugih medijev: internet
z interaktivnim zemljevidom nadzorovanega po
dročja, avtonavigacijski sistemi, RDS-TMC in drugi
sistemi za obveščanje.
Traffic design je združil informacije in prenos
le-teh tudi z ostalimi sistemi za nadzor in
upravljanje npr.: sistemi v predorih, sistemi
cestnovremenskih postaj in ipd., kar omogoča
celovito in enovito vodenje prometa na
»pametnih avtocestah«.
Inteligentni sistemi v cestnem
prometu predstavljajo celovit
koncept nadzora, upravljanja in
vodenja prometa na »pametni
avtocesti«.

Programska oprema v nadzornih centrih omogoča
zajem in obdelavo podatkov v realnem času.
Uporabniški vmesnik SCADA, ki je zasnovan na
odprtokodni internetni tehnologiji, omogoča
enostavno in zanesljivo upravljanje s sistemom.
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S postavitvijo Sistemov za nadzor in vodenje
prometa na slovenskih avtocestah je Traffic design
odprl novo stran v razvoju in ponudbi sodobnih
ITS (Inteligentnih Transportnih Sistemov) sistemov
v cestnem prometu.
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Sistemi za nadzor
in vodenje prometa
- pametna cesta
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Parkirni
sistemi
Ročne in mehanske
parkirne sisteme so
izpodrinili naprednejši in
kompleksnejši parkirni
sistemi, ki poleg trženja
parkirnih površin
omogočajo tudi popolno
integracijo z ostalimi
naprednimi tehnologijami
sodobne informacijske
družbe.

Promet v mestih se stalno povečuje. Zaradi naraščanja tekočega
prometa se zlasti v mestih pojavlja tudi vse večja potreba po
površinah za mirujoči promet. Zaradi racionalne rabe prostora
v mestih je potrebno parkirne površine razporediti, kolikor se
da enakomerno in smiselno.
Premočrtna vizija in ekipa strokovnjakov kot ključ do zagotovitve
inovativnih parkirnih sistemov in storitev sta Traffic design
pozicionirala kot enega izmed vodilnih in najkvalitetnejših
ponudnikov avtomatskih parkirnih sistemov v Sloveniji.
Podjetje Traffic design je podjetje z največ implementiranimi
avtomatskimi zaprtimi parkirnimi sistemi v Sloveniji. Naša
moč je v uspešni implementaciji novih parkirnih sistemov v
sodelovanju z željami in potrebami posameznega naročnika.
V podjetju Traffic design nudimo parkirne sisteme za upravljanje
parkirnih prostorov na parkiriščih in v parkirnih hišah, razvoj in
implementacijo centrov za nadzor in upravljanje s parkirnimi
sistemi, sisteme za obveščanje udeležencev v prometu o prostih
parkirnih prostorih, projektiranje in načrtovanje parkirnih
sistemov, dobavo in montažo parkirnih sistemov, vzdrževanje
parkirnih sistemov ter upravljanje s parkirnimi sistemi.
Parkirni sistem je v splošnem sestavljen iz vhodnega in
izhodnega terminala, kjer uporabnik vstopi oziroma izstopi iz
parkirišča, iz zapornic, ki preprečujejo nekontroliran dostop, iz
avtomatske blagajne, kjer poteka plačevanje parkirnine in iz
centralnega dela sistema, ki beleži vse transakcije in podatke
v zvezi s parkiranjem ter omogoča izvedbo statističnih operacij
in poročil. Glede na želje in potrebe naročnika se lahko
implementira tudi drugi sistemi kot npr. sistem za avtomatsko
branje registrskih tablic, ki omogoča dostop znanim
uporabnikom, sistem brezkontaktnih kartic in še veliko več.

