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BİZ TRAFİKTEN
ANLARIZ.
Toplu taşıma ağı, şehrin ana atardamarıdır. Sadece trafik aktığında
ekonomi ve hayat gelişebilir. Bu, ne kadar basit gözükse de; teknik, yasal
ve toplumsal taleplerden oluşan çok karmaşık bir örgüdür. Modern bilgi
teknolojisi olmasaydı bu görevler giderek artan nüfus ve hızlı şehirleşme
nedeniyle neredeyse çözümsüz kalırdı.
Bu nedenle tüm dünyada ulaştırma şirketleri, araç tahsisi ve personel
görevlendirmelerini planlamak, optimize etmek ve yönetmek için üst
teknik düzeye sahip IT çözümlerinden faydalanıyor. İşletmeciler ve şehirler
için yerine getirilen ulaştırma hizmetlerinin kalitesi bu bağlamda belirleyici değerlendirme kriteridir. Çünkü sonuç itibariyle yolcu için sadece
zamanında, güvenilir ve konforlu bir şekilde istediği hedefe ulaşmak
esastır.
Bu hedefin hayata geçirilmesi IVU.suite'in görevidir. IVU.suite her gün yüz
binlerce bireysel hareketin kontrol edilmesini ve bununla birlikte üst düzey
verimliliğin garanti edilmesini sağlar. Kesintisiz sistem çözümü olarak
ulaştırma şirketlerini tüm işletme talepleri konusunda destekler ve bunu
35 yılı aşkın bir süredir dünya çapında 500’den fazla müşteriyle
gerçekleştirir.
Yaygın Alman VDV standartının kullanılması sayesinde IVU.suite ürünlerimiz çok çeşitli sistem ortamlarına entegre edilebilmektedir. Bu sırada
müşterilerimizle ortak yeni ve devamlı geliştirme çalışmalarımız sürmektedir; bu sayede karmaşıklığa günümüzde olduğu gibi gelecekte de
hakim olabileceğiz.

Soldan sağa: Martin Müller-Elschner, Dr. Helmut Bergstein, Oliver Grzegorski, Perry Prust, Dik Lokhorst
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ŞEHİRDE.
TAŞRADA.
DAİMA AKICI.

IVU.  plan
bütün hat şebekesini yönetir ve stratejik planlamadan tutun da günlük istisnalara kadar tüm zaman
tarifelerini geliştirir. IVU.plan akıllı algoritmalarla araç
dolaşımlarını ve hizmetleri, istek üzerine bir adımda
entegre şekilde optimize eder ve bu sırada tüm işletme
kurallarını ve planlayıcının kriterlerini dikkate alır.
→ Sayfa 4

Toplu Taşıma için ürünler.

IVU.  pool
çok çeşitli planlama sistemlerinden gelen verileri
ulaşım işletmesini kapsayıcı bir şekilde birleştirir

IVU.suite ile bir ulaştırma işletmesinin tüm görev alanları için
uygun destek sağlıyoruz ve tek elden entegre çözümleri mümkün
kılıyoruz: İşletme yönetiminin planlanması ve atanması, biletleme
ve yolcu bilgilendirmesinden ulaştırma sözleşmelerinin çözümlenmesine kadar. IVU sistemleri rotaları planlar, otobüsleri
harekete geçirir, yolcuları bilgilendirir, bağlantıları sağlar,
lambaları kontrol eder, sürücüleri düzenler, filoları denetler, bilet
satar, veri toplar ve verimliliği artırır. İster komple çözüm, ister
bileşenlerle olsun, ürünlerimiz açık standartları baz alır ve çok
çeşitli sistem ortamlarına entegre edilebilir.

ve böylece entegre yolcu bilgilendirmesinin temelini
oluşturur. → Sayfa 6

PLANLAMA

ATAMALAR

IVU.plan

IVU.vehicle

IVU.pool

IVU.crew

„IVU.suite ürünleri sayesinde Santiago de Cali'de çok kısa sürede modern bir trafik sistemini kurabildik.
Bunun yaşam kalitesine ve kentsel
peyzaja pozitif etkisi oldu."

IVU.vehicle

Luis Eduardo Barrera

IVU.crew

Metro Cali S.A. belediye başkanı

uzun süreli tatil planlamasından günlük atamaya ve kesin

bütün araç tahsisini planlar ve denetler, her bir aracın kat
ettiği yolu ve süreleri denetler. Park tesisleri ayrıntılı bir
şekilde saklanır ve manevra işlemleri optimize edilir.
→ Sayfa 10

maaş hesaplamasına kadar bütün personel görevlendirmelerini yönetir. Planlayıcı, otomatik sürücü dağıtımı ve mobil
hizmete giriş kontrolü sayesinde en iyi şekilde desteklenir,
sürücü personeli bireysel tercihlerin girilmesi sayesinde
katılım sağlar. → Sayfa 12
IVU.fleet
her zaman tüm ilgili verileri elde eder ve güncel trafik
durumu, tüm araçların lokasyonu ile arızalar meydana gelir
gelmez bunları kontrol merkezine açık bir şekilde sunar. IVU.
fleet kapsamlı tahsis fonksiyonlarıyla planlayıcıya çözümler
sunar, aktarmaları garanti eder ve tüm araçların hareket
profilini kaydeder. → Sayfa 16
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IVU. cockpit

IVU. validator

IVU'nun araç bilgisayarı yazılımıdır. IVU.box üzerinde olduğu gibi başka

yeni e-biletleme müşteri terminalidir. Biniş kontrolü için veya

araç bilgisayarları veya akıllı telefon gibi mobil uçbirim cihazlarında da

bağımsız satış terminali olarak kullanılabilir. Kullanıcı arayüzü,

çalışır. IVU.cockpit güncel lokasyonu tanır, sürücüye seyir planı konu-

opsiyonel dokunmatik ekran, parlaklık sensörü ve kart okuma

munu gösterir, yolcuları bilgilendirir ve yönetim merkezi ile ses ve veri

anteninin ışıklı gösterimi ile yüksek kullanım konforu sağlar.

iletişimini organize eder. → Sayfa 16

→ Sayfa 20

IVU. box / IVU. ticket.box

IVU. realtime

Otobüsler ve raylı sistemler için sağlam ve kullanıcı dostu bir araç

yolcunun kontrol merkezine doğrudan bakışını mümkün kılar.

bilgisayarıdır. Standart bileşenleri baz alır, tüm güncel konum belirleme

IVU.realtime merkeze gelen tüm gerçek zamanlı bilgileri devralır,

ve iletişim sistemleri için (GPS, analog ve dijital kablosuz ağ, GSM,

bunları hazırlar ve dinamik durak göstergesi veya cep telefonu

UMTS, Tetra) arayüzleri bulunur ve araç çevre birimlerinin tamamını

gibi çok çeşitli medyalar üzerinden yolcuya sunar. Bu şekilde iyi

yönetir. IVU.ticket.box olarak bilet kesmenin yanı sıra elektronik biletle-

bilgilenen yolcular bekleme sürelerini daha kısa algılar ve genel

menin tüm biçimlerini destekler. → Sayfa 16

anlamda daha memnun kalır. → Sayfa 22
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HESAPLAMA

IVU.control

IVU. journey
IVU.pool ile toplanan verilere dayanarak, otobüs durağına giden
ve gelen yaya yolları dahil olmak üzere otobüs, raylı sistem,
taksi veya bisiklet vasıtasıyla en uygun toplu taşıma bağlantısını
tek bir düğmeyle hesaplar. Yolcu çağrı merkezi, internet veya
mobil uçbirim cihazları üzerinden ayrıntılı rota ve tarife önerisi
alır ve seyir sırasında da değişiklikler hakkında bilgilendirilir.
→ Sayfa 22
IVU. control

IVU. fare

planlamadan hesaplamaya kadar standart bir veri tabanı

biletleme için merkezi arka plan sistemidir. Sistemde tarife verileri gi-

oluşturur ve ilgili tüm trafik taşıyıcılarını bir araya getirir.

rilir, bilet düzenlemesi yapılır, veriler araç bilgisayarına ve validatör-

IVU.control dakikliği ve servis dışı kalmaları denetler, altyapı

lere aktarılır ve vardiya sonunda sürücü ile karşılıklı hesap yapılır.

masraflarını hesaplar ve trafik sözleşmelerine uyulmasını

IVU.fare içinde mobil ve sabit satış cihazlarından veriler arayüzler

kontrol eder. IVU.fleet ve IVU.fare ile kaydedilmiş verilerden,

üzerinden SAP ve kredi kartı mahsuplaşması gibi sistemlere aktarılır.

ulaştırma hizmeti, bilet satışları ve gelirler hakkında serbest

→ Sayfa 20

konfigüre edilebilir istatistikler oluşturulur. → Sayfa 24

IVU. ticket
Biletlerin satılmasına yönelik bir yazılım olup hem IVU.ticket.box
üzerinde hem de diğer uçbirimlerin üzerinde çalışır ve e-biletleme
için uygundur. IVU.ticket kasa güvenliği sağlar ve EC ile kredi kartı için
uygundur. → Sayfa 20
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PLANLAMA

araç ve personelin akıllı bir
şekilde tahsis edilmesi ve
görevlendirilmesi için seyir, sefer
ve hizmetlerin planlanması

IVU. plan

Fotoğraf: Shutterstock/Neale Cousland

ARAÇ VE PERSONEL İÇİN OPTİMUM
TAHSİS VE GÖREVLENDİRME PLANLARI
Mümkün olduğunca az sürücü ve araç gerektiren,
sağlam ve ihtiyaca uygun bir zaman tarifesi: Ulaştırma
şirketleri için görev ve verimlilik artışı için en büyük
potansiyel burada yatıyor. Bu planlayıcı için zor bir
görev demek: Müşteri isteklerini, araç donanımlarını,
çalışma hukuku hükümlerini, yol çalışmaları ve spor
organizasyonları vs. gibi birçok güncel olayı da
değerlendirmek zorundadır. Ancak uygun tarifeleri
sağlamanın yanında, masrafları mümkün olduğunca
karşılayacak bir işletmeyi de sağlamak zorundadır.
Teknik destek olmadan bu neredeyse düşünülemez
çünkü en iyi planlama için belirlenmiş kriterlere göre
seyir, sefer ve hizmet planı senaryolarının yaratılması
ve değerlendirilmesi esastır.
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Güvenilir kararlar için akıllı algoritmalar
IVU.plan bütün hat şebekesini yönetir ve stratejik
planlamadan tutun günlük istisnalara kadar tüm
zaman tarifelerini geliştirir. IVU.plan akıllı algoritmalarla, istek üzerine tek bir adımda entegre ederek, araç
tahsisini ve personel görevlendirmelerini optimize
eder. Tüm işletme kuralları ve planlayıcının kalite
kriterleri sistem tarafından dahil edilir. Tam otomatik
varyant hesaplamaları, parametre analizleri ve uyarlama optimizasyonları sayesinde IVU.plan güvenilir
kararlar için temel oluşturur. Masrafların, işletmesel
stabilitenin ve çalışan memnuniyetinin istenildiği
şekilde ağırlıklandırılması, bireysel isteklere göre en
iyi planlamayı garanti eder. IVU.plan bunun haricinde
müteakip sistemlere çok sayıda arayüz sunar ve çok
çeşitli istatistiklerin ve yazıcı çıktılarının
oluşturulmasını mümkün kılar.

PLANLAMA

Entegre mesai ve sefer düzenlemesi

ATAMALAR
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Harita üzerinde ağ noktaları (IVU.plan.map)

AVUSTRALYA'DA KAPSAMLI ZAMAN
TARİFESİ YÖNETİMİ
IVU optimizasyon araçları
(Konrad-Zuse-Institut Berlin ve LBW ile işbirliğiyle)
	Haftalık şema optimizasyonunun sağlanması
	Matematik araştırmalarının mühendislik bilimi
uzmanlığı ve pratik deneyimlerle harmanlanması
	Beklenen yolcu sayısı, araç kriterleri ve sefer
aralıkları baz alınarak zaman tarifelerinin ve
dolaşım planlarının yaratılması
Son durak bekleme zamanları ve araç 		
kısıtlamaları baz alınarak sefer planlarının 		
hesaplanması
	Serbest oluşturulabilir hizmet kurallarına ve
çeşitli personel grupları ve işletme merkezleri
için kapasite kriterleri baz alınarak mesai
planlarının belirlenmesi sayesinde hassasiyet
analizlerinin tutulması
	Sefer ve mesai planlamasının entegre tek adımda
optimizasyonu
Otomatik personel atamasının desteklenmesi 		
(APD)

Adelaide raylı sistem işletmesine hızlı ve başarılı
sistem adaptasyonu, Güney Avustralya Trafik, Enerji
Ve Altyapı Departmanı'nı etkiledi: IVU.plan şimdi
otobüs ulaşımında da ve böylece Adelaide metropol
bölgesinde bütün toplu taşımada zaman tarifelerini
oluşturulması için kullanılıyor. IVU.plan 930 otobüs,
100 raylı sistem, 17 tramvay için zaman tarifelerini
yönetiyor ve böylece tüm özel işletmecilerin ulaşım
tekliflerini birbirine en iyi şekilde uyumlaştırmaya
yardımcı oluyor. Ayrıca planlama sistemi düzenli
istatistiklerin oluşturulmasını sağlıyor ve bu sırada
yetkililerin seferlerdeki kesişmeleri ve düzensizlikleri
hızlı ve güvenilir bir şekilde fark etmesini destekliyor.
Toplanan tüm zaman tarifesi verileri hazırlanır ve
başka uygulamalar için kullanıma sunulur, örneğin
ihaleler için kriterlerin formüle edilmesi ve çeşitli
giriş maskeleri için veri temeli olarak kullanılır.
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PLANLAMA

Çeşitli kaynaklardan zaman tarifesi
verilerinin entegrasyonu.
Kombinasyon ve bölge düzeyinde
veri düzenleme ve hazırlama

IVU. pool

Fotoğraf: Shutterstock/J. Klingenbiel

ÇOK SAYIDA ZAMAN TARİFESİNİ BİRE
DÜŞÜRME
Yolcular hızlı ve güvenilir bilgiler ister. Varış ve hareket
zamanları açık bir şekilde gösterilmeli ve en uygun
bağlantılar tek bakışta belirlenebilmelidir. Ancak yolcu
çeşitli ulaştırma şirketlerinin zaman tarifelerini tek tek
incelemek zorunda kaldığında en açık zaman tarifesinin bile ne faydası olabilir ki? İşte bu noktada tüm
katılımcı ulaştırma işletmelerinin veri entegrasyonu
kaçınılmazdır.
Veri hacminde düzen
IVU.pool çok çeşitli planlama sistemlerinin seyir planı
verilerini toplar, harmonize eder ve bunları standart bir
veri tabanında birleştirir. Ancak bu şekilde, panolarda
ilan edilen seyir planları, internet, çağrı merkezi veya
cep telefonu vasıtasıyla bilgilendirme gibi yöntemlerle
kombinasyon bölgelerinde kapsamlı yolcu bilgilendirmesi mümkün olur. Ulaşım ağının tamamı IVU.pool
tarafından bir harita üzerinde açık bir şekilde yönetilir
ve aktarma zamanları, yaya yolları, durakların
referanslanması, seyir nitelikleri, biniş ve iniş yasakları
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gibi bilgilerle desteklenir, eksik bilgiler tamamlanır.
Ayrıca hareket kabiliyeti kısıtlı yolcular için aktarmalarla ilgili sorunsuz bilgilendirme ayrıntılı bir şekilde
sağlanır. IVU.pool kombinasyon ve bölge düzeyinde
merkezi veri toplanmasını sağlar, ulaştırma
işletmesini kapsayıcı bir şekilde seyahat planlaması
(IVU.journey) ve denetleme (IVU.control) için günü
gününe veri hazırlanmasını sağlar.
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Aktarma yapılarının ayrıntılı tasviri

TÜM İSVEÇ TEK VERİ TABANINDA

Tüm duraklar ile ilgili kapsamlı bilgiler

İsveç ulaştırma birliği Samtrafiken, ülkenin bütün
toplu taşıma - tren, otobüs, raylı sistem, tramvay
ve feribot - trafiğini koordine ediyor. Tüm bu
bağlantılar hakkında ülke çapında bilgi verilmesi
ve kesintisiz tarifeler sunulması gerekiyor.
Güvenilir bir zaman tarifesi veri tabanı olmadan
bu pek de mümkün olamaz. Bu nedenle
Stockholm'da, gerekli veri tabanını oluşturmak ve
bunu sürekli güncel tutmak için IVU.pool
kullanılıyor. 60.000'in üzerinde durak bölgesi ve
tüm trafik işletmelerinin zaman tarifesi verileri,
ekspres otobüslerin ve yataklı vagonların özelliklerinin yanı sıra tüm havayollarının uçuş verileri
entegre ediliyor. Ayrıca sistemin kendi içinde farklı
tür gruplara hizmet verebilme özelliği (mandant
özelliği) ve veri güvenliği IVU.pool'un tüm katılımcı
ulaştırma şirketleri tarafından kullanılmasını
mümkün kılıyor.

Zaman tarifesi versiyonlarının yönetimi
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IVU OPTİMİZASYON
ARAÇLARI
Çok karmaşık senaryoları saniyeler içinde
hesaplama

E

n iyi sonuca ulaşmak ve bu sırada tüm talepleri dikkate almak optimizasyonun görevidir. İki nokta arasındaki en kısa yol aranıyorsa, çözüm
çok basit görünebilir. Ancak tüm koşulların dikkate alınmasıyla birlikte,
çok sayıda nokta için en hızlı yolun belirlenmesi isteniyorsa, optimizasyon
çok karmaşık bir hesaplamaya dönüşür. Çok katmanlı otomasyon görevleri
ve karar süreçleri sadece IT ve matematik sayesinde çözülebilir. Bu
nedenle IVU, sefer ve hizmet optimizasyonu sırasında, Berlin Enformasyon
Teknolojisi (ZIB) Konrad-Zuse merkezinin "Optimizasyon" bölümüyle
işbirliği yapıyor. Tüm geliştirmelerin hedefi, her bir ulaştırma şirketi için
artan müşteri memnuniyeti ile birlikte daha fazla verimlilik. Ancak bu
sırada giderek büyüyen senaryolara rağmen daima performansı korumak
önemli.
İtalyan devlet demiryolları TRENITALIA her gün yaklaşık 8.000 tren
işletiyor ve bunlarla yılda 600 milyona kadar yolcu ve 50 milyon tonun
üzerinde yük taşıyor. Bu olağanüstü taşıma hizmetini yerine getirebilmek
için, ülkenin her yerine dağılmış karmaşık trafik ağının içinde binlerce
makinist ve kondüktör görev yapıyor. Bu çok sayıda personelin hizmet
planlamasında TRENITALIA bölgesel, şehirlerarası taşımacılıkta ve yük
taşımacılığında çok çeşitli talepleri dikkate almak zorunda. Dikkate
alınması gereken çok sayıda parametrenin varlığı, en iyi çözümün
aranmasını matematiksel açıdan oldukça karmaşık bir duruma
dönüştürüyor. Bütün ekip hizmetleri entegre ve optimize edilmeli, gece
vardiyaları ve hizmet süresi içindeki uzun seyir sürelerinin dikkate
alınması ve çok çeşitli senaryoların geliştirilmesi gerekiyor. IVU.plan ve
IVU.plan‘a ait olan optimizasyon araçları, tüm bu hizmet biçimleri için
güvenilir hizmet planları oluşturuyor ve bu planlar doğrudan IVU.crew
içindeki otomatik personel atamasına (APD) aktarılıyor. Bu arada İtalyan
devlet demiryolları, özellikle düşük geçiş sürelerini etkileyici buldu. Araç
ve sürücüler ile birlikte bir zaman tarifesinin oluşturulması için gerekli
olan efor ve zaman, IVU.plan optimizasyon araçları sayesinde yarıdan da
aza indirilebildi.
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„IVU.plan'ın geliştirilmesiyle birlikte
hizmet planlaması ve optimizasyonunda yeni bir şeffaflık ve esneklik
seviyesine ulaştık. Şimdi IVU.plan
sayesinde, gerçekten en uygun
çözümü bulmamız ve verimliliğimizi
uzun vadede artırmamız artık
mümkün.“
Mauro Natali
Bölgesel ulaşım üretim yöneticisi
TRENITALIA

Fotoğraf: Jason Hawkes
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ATAMALAR

Araçlar için, gecikmesi veya servis
dışı kalması durumunda hızlı
reaksiyonlar için ayrıntılı araç park
yönetimi, entegre garaj yönetimi

IVU. vehicle

Fotoğraf: VR-Group

HER ROTA İÇİN
UYGUN ARAÇ
Zaman tarifeleri ve dolaşım planları oluşturulduktan
sonra, ulaştırma işletmelerindeki planlayıcılar, araç
atamasını mümkün olduğunca verimli yapabilme ödeviyle
karşı karşıya kalıyor. Bu sırada araçların donanımları
dikkate alınmalı, özel ulaşımlar entegre edilmeli,
bakımlar planlanmalı, uygun park yerleri belirlenmeli ve
tayin edilmeli, personel ataması dikkate alınmalıdır. Raylı
sistemle ulaştırmada araç yönetimi özellikle karmaşıktır.
Burada komple tren setleri bölünür ve ayrı trenler halinde
devam eder ya da büyük vagon zincirleri çıkartılır ya da
eklenir. Trenlerin bu güçlendirilmesi ve zayıflatılması
planlayıcının günlük iş yaşantısının bir parçası haline
gelmektedir. Bu nedenle modern atama sistemleri tek bir
bakışta, hangi aracın nerede, hangi personel ile seferde
olduğunu göstermeli.
Tüm araçlar daima göz önünde
IVU.vehicle, otobüs, raylı sistem ve feribotlar için, insan ve
yük taşımacılığında şehirde ve bölgede, banliyö ve
şehirlerarası ulaşım için bütün araç atamasını planlar ve
yönetir. Her aracın kat ettiği yolun yanı sıra çalıştığı süre
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sürekli denetlenir. Planlayıcı IVU.vehicle ile hızlı ve basit
bir şekilde her araç veya araç grupları için, sıralı otomasyon üzerinden birçok günü içeren sefer sıralaması
oluşturabilir. Charter ulaşım da sorunsuz bir şekilde
planlanabilir ve hesaplanabilir. Ayrıca araç yönetim
sistemi park yerlerinin ayrıntılı ve hızlı bir şekilde
belirlenmesinin yanı sıra manevra işlemlerinin optimize
edilmesini mümkün kılar. Personel atamalarının yanı
sıra bakım kontrolü için sistemlerle bağlantı her zaman
mümkündür. Şehir içi ulaşımları için garaj yönetim
sistemi IVU.vehicle bünyesinde tam entegre edilmiştir.
Bu merkezi sistem olarak garaj bilgilerini bir araya
getirir ve standart bir veri tabanı oluşturur. Şeffaf işletme
süreçleri zamandan ve paradan tasarruf sağlar. Ayrıca
bu süreçler sürekli kalite kontrolü ve yolcu için araç
hazırlamasında iyileştirilme sağlar.

PLANLAMA

Araç dolaşım planlaması

Temel işlevler:
Kontrol merkezinde hedef veri ve gerçek zamanlı
veri gösterimi
	Dönüş sürelerine ve müteakip sefere etkilerle
birlikte varış zamanları ile ilgili tahminlerin
görselleştirilmesi
Bakım/Onarım sistemlerine çevrimiçi arayüzler
	Düzenli araç ataması
Mesailer, sürücüler ve araçlar ile ilgili sürekli 		
bilgilendirme
	Garajda araçların yerleştirilmesi
Planlanan park ve gerçek parkların denetlenme
siyle park yeri yönetimi
	İstek üzerine seferlerin rezervasyonu, planlanması
ve hesaplanması
	Birden fazla gün için sürücülerin ve taşıtların
entegre planlanması
	Gerçek zamanlı veriye dayalı otomatik atama

ATAMALAR

OPERASYONEL
KONTROL

BİLETLEME

YOLCU
HESAPLAMA
BİLGİLENDİRMESİ

IVU.plan

IVU.vehicle

IVU.fleet

IVU.fare

IVU.realtime

IVU.pool

IVU.crew

IVU.cockpit

IVU.ticket

IVU.journey

IVU.box

IVU.validator

IVU.control

Raylı sistem parklanma planlaması

FİNLANDİYA DEVLET
DEMİRYOLLARI İÇİN PARK
PLANLAMASI
19 peron, 310 uzun mesafe seferi ve yaklaşık 890
banliyö seferi ile Helsinki Garı Finlandiya'nın en
önemli raylı sistem düğüm noktasını oluşturuyor.
Her gün on binlerce insan evden işe giderken veya
işten şehrin dış semtlerinde bulunan evlerine
dönerken bu garı kullanıyor. Helsinki Garı’na her
dakika tren giriyor ve çıkıyor. Bu sırada gecikmeler meydana gelirse, en kısa sürede boş
peronların belirlenmesi ve bekleyen trenlerin
aktarılması gerekiyor. Sadece IVU.vehicle gibi
modern yazılım çözümlerinin üstesinden
gelebileceği bir düzenleme külfeti... Sistemin
Finlandiya Devlet Demiryolları'na (VR-Group)
adapte edilmesi ve verimli bir şekilde kullanılması
sadece 6 ay sürdü.
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ATAMALAR

Sürücü ve kondüktörler için,
hizmet sıralaması optimizasyonu,
maaş hesaplanması

IVU. crew

Fotoğraf: VBZ

DOĞRU SÜRÜCÜ, DOĞRU ZAMANDA,
DOĞRU YERDE
Hangi makinist bugün hangi treni kullanacak? Çeşitli
araçlar, donanımlar ve güzergahlar, uygun nitelikleri
de gerektiriyor. Ayrıca mesai planlaması sırasında
yasal iş süresi düzenlemeleri, işletmesel düzenlemeler, tatil ve izin istekleri de dikkate alınmak zorunda.
Bu nedenle kaynaklardan en iyi şekilde faydalanmak
için araç ve personel tahsisleri entegre
gerçekleşmelidir. Mesailer planlandıktan sonra
planlayıcı için iş devam eder. Göreve başlamaları
kontrol etmeli, hastalık veya gecikme nedeniyle
hizmetin yerine getirilememesi halinde en kısa zamanda yedek sağlamalı ve maaş hesaplaması için tüm
verileri hazırlamalıdır. Yazılım desteği olmadan bu
problemlerin binlerce çalışan için çözülmesi herhalde
imkansız hale gelirdi.
Entegre planlama, atama ve hesaplama
IVU.crew uzun süreli tatil planlamasından, günlük
atamaya ve kesin maaş hesaplamasına kadar bütün
personel görevlendirmelerini yönetir. Planlayıcı,
otomatik personel tahsisi ve mobil hizmet başlangıç
12

kontrolü sayesinde en iyi şekilde desteklenir. Açık ve
anlaşılabilir gösterimler başlamış hizmetler hakkında
her zaman güncel bir görüntü sağlar. Manuel girişlerin
yanında kart okuyucuları ve mobil cihazları tarafından
kaydedilen zamanlar da değerlendirilebilir. Ayrıca
bireysel önceliklerin girilmesi sayesinde sürüş personeli
de mesai planlamasının bir parçası olur. İstek girişi
sürücü terminalleri, mobil cihazları veya internet üzerinden gerçekleşebilir; aynı şekilde mesai sorgulamasının
yanı sıra mesai başlatma ve mesai bitirme de
mümkündür. Çalışanların hedef çalışma sürelerini
dengeli tutma amacıyla, tatil veya hastalık gibi personelin
çalışamadığı durumların yanı sıra, mesai dağılımındaki
otomatik personel ataması üzerinden söz konusu
personelin nitelikleri de dikkate alınır. IVU.crew, aralıksız
bir veri akışını garanti etmek için tüm geçerli personel
muhasebesi sistemleri ile ilgili standart arayüzlere
sahiptir.
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İnternet üzerinden sürücü iletişimi

Grafiksel personel ataması

ZÜRİH'TE BİREYSEL MESAİ PLANLAMASI
Zürih Ulaştırma İşletmeleri (VBZ), personel tahsis
sistemleri için çok özel taleplerde bulundu.
İsviçre'deki ulaştırma şirketinin 1.300
sürücüsünün, sadece tercih ettikleri hizmetleri
değil, doktor ziyaretleri ve sınavlar gibi önemli
randevuları ve tarihleri de girebilmesi isteniyordu.
VBZ, bu özel şartları da yerine getirebilen akıllı
standart bir ürünü IVU.crew'de buldu. Buna göre
sürücülerin tüm önemli randevu ve tarihleri, IVU.
crew tarafından doğrudan sistemde planlanıyor ve
hatırlatma amacıyla PDF olarak gönderiliyor.
IT çözümü ayrıca İsviçre'nin kapsamlı tatil puanı
sistemini entegre ediyor. Yılın her bir haftasına
tercih edilme derecesine uygun bir puan tayin
ediliyor. Daha sonra her sürücünün hafta
puanlarının toplamına dayanarak tatilin ataması

gerçekleşebiliyor. Karmaşık hesaplamalar da aynı
şekilde IVU.crew tarafından yapılıyor.
„IVU.crew'un seçilmesinde yeni personel atamasının,
bireysel randevu yönetimi ve tatil puanlama sistemi
gibi özel taleplerin de entegre edilebilmesi bizim
için belirleyiciydi. Çünkü mesai planlamasının
sadece planlayıcılar açısından değil, sürücü
personel açısından da mümkün olduğu kadar
konforlu tasarlanması bizim için önemli.“
Doris Zimmermann,
Zürih Ulaştırma İşletmelerin proje müdürü

13

14

PICADILLY CIRCUS’A
BİR SONRAKİ
OTOBÜS 2 DAKİKA
SONRA
Londra'daki 19.000 durakta
8.500 otobüs için güncel hareket
saati

Fotoğraf: Jason Hawkes
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Operasyonel
Kontrol
Açık ve net görselleştirme,
kapsamlı atama fonksiyonları
ve standart veri iletişimi
IVU. fleet
IVU. cockpit
IVU. box

Fotoğraf: David Alejandro Rendón

TRAFİK OLMADAN ŞEHRİN İÇİNDEN
GEÇMEK
Kontrol merkezi modern ulaştırma şirketlerinin
kalbidir. Kontrol merkezi filonun tamamı ve seferleri
hakkında bilgiler toplanır. Görevli kişi buradan her bir
sürücüyle iletişime geçebilir. Ancak trafik sistemi ne
kadar karmaşıksa, genel bakış o kadar zor. Tek bir yol
çalışması bile sistemin tamamını birbirine katabilir.
Burada önemli olan; hızlı ve hedefe yönelik müdahale,
arızaları giderme veya onları kontrol altına alma,
yolcular için işletme akışını ve bağlantıları emniyete
almanın yanı sıra tüm tedbirleri sürücülere ve yolculara bildirmedir.
IVU.fleet ile entegre kontrol
IVU.fleet yönetim merkezi yazılımı ve IVU.box / IVU.
cockpit'ten oluşan araç bilgisayar sistemi beraber
çalışan bir ekip. IVU.fleet, her an otobüs ve raylı sistem
ulaşımının tümünün gerçek verilerini bilir ve bunları,
güncel trafik durumu, tüm araçların lokasyonu ve
meydana gelen arızalar dahil olmak üzere dijital bir
harita üzerinde de gösterir: güncel trafik durumu, tüm
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araçların lokasyonu, meydana geldiklerinde arızaları
da. IVU.fleet çok katmanlı atama fonksiyonlarıyla
görevli kişiye verimli çözümler sunar, uygulamayı
denetler, aktarmaları garanti eder ve tüm araçların
hareketini kaydeder. GPRS üzerinden PTT/VoIP gibi
modern kablosuz yöntem veya işletme kablosuz ağı
(analog ve dijital) üzerinden IVU.fleet araç
bilgisayarlarıyla bağlantılıdır. Kablosuz veri aktarımı
tam otomatik olarak arka planda çalışırken, kablosuz
ses iletişimi kullanımı sorunsuz bir şekilde araç
bilgisayarlarının kullanıcı arayüzlerine ve yönetim
merkezi sistemine entegre edilmiştir.
IVU.box sayesinde otobüsler ve raylı sistemler için
yeşil dalga
IVU.box, sağlam ve kullanıcı dostu bir araç
bilgisayarıdır. Aracın akustik ve görsel yolcu bilgilendirmesi dahil tüm çevre birimlerini kontrol eder. Tüm
geçerli konum belirleme ve iletişim sistemlerine
entegre arayüzler sayesinde mevcut sistem düzenle-

PLANLAMA

Hat gösterimi

melerine sorunsuz bir şekilde entegre edilebilmektedir. Araçta bağlı cihazlarda meydana gelen arızalar
kendiliğinden belirlenir ve merkezi teknik arıza yönetimine bildirilir. Yeşil dalgalar ve sorunsuz bir seyir için
trafik lambalarına müdahale eder, bariyerleri ve
makasları kontrol eder.
IVU.cockpit ile standart veri iletişimi
IVU.cockpit, GPS, mesafe sinyali ve kapı kriteri
vasıtasıyla aracın yerini belirler ve bunu kontrol
merkezine bildirir. Araç bilgisayar yazılımı sürücüye
güncel zaman çizelgelerinden sapmaları gösterir,
yolcu bilgilendirmesi için verileri toplar, merkez ile ses
ve veri iletişimini organize eder. IVU.cockpit, Windows
ve Linux tabanlı geniş bir yelpazeyi destekler, böylece
alternatif olarak diğer araç bilgisayarları ve akıllı
telefonlar gibi mobil uçbirim cihazları kullanılabilir.
İki yönlü taşıtlara ve çekici/kavramaya sahip tramvay
işletmelerinin özel talepleri de IVU.box ve IVU.cockpit
tarafından eksiksiz bir şekilde donanımsal ve
yazılımsal olarak karşılanır.
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IVU.box’ın kullanıcı arayüzü

CALI, KOLOMBİYA'da AKICI
TRAFİK
„IVU.suite sistemleri sayesinde, milyonluk metropol Cali'de genel şehir içi toplu taşıma trafiğini
tamamen yeniden kurmayı başardık. Beş
işletmenin toplam 1.000 otobüsünün günlük
ataması ve yönetiminde IVU'nun kontrol merkezi
çözümüne başvurduk ve bundan dolayı çok
memnunuz. IVU.fleet ve IVU.box ile IVU.
cockpit'ten oluşan araç bilgisayar sisteminde,
günlük işletme akışını optimize etmek, arıza
durumunda hızlı yedek sağlamak ve bekleme
sürelerini minimize etmek için uzman bir çözüm
bulduk.“
Arturo Villarreal Navarro,
Unión Temporal Recaudo y Tecnología, Cali genel müdürü
2011 UITP “Knowledge and Research” ödülü
2012 Büyük Liyakat Nişanı “Alexander von Humboldt” ödülü
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HER BÜYÜKLÜKTEKİ
FİLOYU VERİMLİ BİR
ŞEKİLDE YÖNETMEK
Binlerce araç için saniyede yüzlerce konum
bildirimi

Ş

ehir trafiğinde yol çalışmaları ve trafik sıkışıklıkları gündelik olaylardan.
Toplu taşıma araçlarının yine de devam edebilmesi için planlayıcılar
olabildiğince çabuk tepki vermeli, tek tek araçların yönünü değiştirmeli veya
yedek sağlayabilmelidir. Bu sırada araç ve merkez arasındaki veri iletişimi
temel alınır. Ancak bu temel, özellikle olağandışı işletme durumlarında
sürücü ve merkez arasında gerçekleşecek ses iletişimi ile desteklenmek
zorundadır. Hızlı çağrı oluşturma, gerçek grup çağrısı ve iyi şebeke
dağılımına sahip konforlu kablosuz ses iletişimi şimdiye kadar sadece özel
(analog veya dijital) telsiz şebekeleri üzerinden mümkün olurken, yeni dijital
kablosuz yöntem PTT/VoIP, iyileştirilmiş ses kalitesi ve daha geniş yerleri
kapsayacak şekilde GPRS üzerinden tüm bu fonksiyonları sağlıyor. Külfetli ve
yüksek maliyetli özel şebekelerin kurulmasına gerek kalmıyor. Kablosuz
konuşma çözümü, umumi mobil telefon radyo dalgalarını, neredeyse her
yerde mevcut olan ve çok düşük bir veri oranı gerektiren GPRS biçiminde
kullanıyor. Böylece ilk kez genel mobil telefon ile grup çağrıları da mümkün
oluyor; merkez şehrin belirli bir bölgesinde, belirli bir hattaki veya tüm
filodaki araçları aynı anda bilgilendirebiliyor.
Kullanılan kablosuz yönteme bağlı olarak IVU.cockpit ortalama olarak 20 ila
30 saniyede bir aracın konum bildirimlerini kontrol merkezine gönderiyor. Bu
sırada araç bilgisayarı yazılımı, sürekli konum belirleme, zaman çizelgesi
hedef veri-gerçek zamanlı veri karşılaştırması, araçtaki yolcu bilgilendirme
yönetimi, ışık sinyal tertibatlarını etkileme vb. çok sayıda görevi aynı anda
yürütüyor. Böylece tam zamanında dahili ve harici etkilerle ilgili eylem ve
reaksiyon sağlanıyor. Sadece yüksek derecede paralel işleme sayesinde
IVU.cockpit'in bu görevleri güvenilir bir şekilde yerine getirmesi mümkün.
Böylece kontrol merkezine saniyede yüzlerce konum bildirimi ulaşıyor,
bunlar IVU.fleet tarafından toplanıyor ve aktarılıyor. Filo yönetim sistemi için
böylesi devasa veri miktarlarının işlenmesi günlük bir iş. IVU.fleet verileri
topluyor, birleştiriyor ve bunları IVU.realtime yolcu bilgilendirme sistemi gibi
bağlı sistemlere aktarıyor. Böylece 10.000'e kadar araç takip edilebiliyor ve
20.000'e kadar durak için hareket bilgileri sürekli olarak güncellenebiliyor.
Bu sırada araçların değişiklik bildirimlerinin en geç 2 saniye sonrasında çıkış
kanallarında (durak görüntü sistemi, internet, cep telefonu) hazır bulunması
garanti ediliyor. Filo yönetim çözümü her trafik şirketinin ihtiyacına göre
uyarlanabiliyor ve uygun şekilde ölçeklendirilebiliyor.
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Fotoğraf: Klaus Leidorf
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BİLETLEME

Basılı veya elektronik bilet satışı,
seyahat ücreti gelirlerinin ulaşım
işletmesini kapsayıcı şekilde
hesaplanması

IVU. fare
IVU. ticket
IVU. validator

Fotoğraf: Stadtwerke Münster

KOLAY SEYAHAT ÜCRETİ
YÖNETİMİ
Bilet satışı, başta kulağa kolay bir işmiş gibi geliyor.
Fakat toplu taşımada bunun arkasında çok sayıda talep
gizli. Buna göre araçtaki cihazlar sağlam ve kolay
kullanılabilir olmalı, uygulamalar da anlaşılır ve açık
olmalıdır. Müşteriler otobüs içinde ödeme yapabilmeli,
ancak sürücüyü meşgul etmemelidir. Bir düğmeye
basarak fiyat belirlenebilmeli ve bilet
bastırılabilmelidir. Bu sırada farklı sabit ve mobil satış
cihazları standart bir hesaplama yazılımına
erişebilmeli ve hesaplama bu şekilde mümkün
olmalıdır. Çoğu zaman birden çok ulaştırma
bağlantısının tarifesi dikkate alınmalı ve gelirler
güvenilir bir şekilde dağıtılmalıdır.
Tüm tarife modelleri tek sistemde
IVU.fare biletleme için merkezi arka plan sistemidir. Bu
sistemde, araç bilgisayarına ve validatöre aktarmak
için tarife verileri işlenir ve biletlerin nasıl görünmesi
gerektiği belirlenir. Vardiya sonunda sürücü için hesap
kesilir. Bu sırada IVU.fare otomatik olarak tüm satış
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belgelerini ve bilet gelirlerini işler ve kontrol eder. IVU.
fare içinde mobil ve sabit satış cihazlarından veriler
arayüzler üzerinden SAP, satış sistemleri ve kredi kartı
mahsuplaşması gibi sistemlere aktarılır. Son olarak
IVU.fare, sürekli bir masraf-gelir kontrolünü mümkün
kılan gelir istatistikleri oluşturur.
Modern teknoloji ve mükemmel tasarım
IVU.ticket.box, sürücü için üniversal cihaz olarak, bilet
satışı ve e-biletleme işlevlerini, otonom işletim ve
yönetim merkezi ile iletişim için modern bir araç
bilgisayarının bütün performans kapsamını
birleştiriyor. Sistem, temassız çip kartları ve 2DBarkodları ile elektronik biletleme kullanımı için mobil
müşteri terminali IVU.validator ile destekleniyor. IVU.
validator, biniş kontrolü için veya bağımsız satış
terminali olarak kullanılabiliyor. Kullanıcı arayüzü,
opsiyonel dokunmatik ekran, parlaklık sensörü ve kart
okuma anteninin ışıklı gösterimi ile yüksek bir
kullanım konforu sağlar.
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IVU. ticket.box

IVU. validator

E-BİLETLEME SAYESİNDE
MÜNSTER'DE NAKİTSİZ ÖDEME
Her iki cihazın ergonomik ve işlevsel tasarımı, red
dot design ödülünü ve iF product design ödülünü
kazanmıştır.
E-biletlemede de kasa güvenliği
Seyahat biletlerinin satışını IVU.ticket sağlıyor ve
hem IVU.ticket.box üzerinde hem de başka uçbirim
cihazları üzerinde çalışabiliyor. Sistem e-biletleme
olanağı sağlıyor, EC ve kredi kartı kullanımını
destekliyor ve satış verilerinin çifte kaydı sayesinde
kasa emniyetini garanti ediyor.

Almanya'daki ilk ulaştırma şirketlerinden biri olan
Stadtwerke Münster elektronik biletlemeyi
faaliyete sokmak ve bu sırada kapsamlı, salt biniş
kontrolünün ötesinde işlevler sunmak istiyor.
Yolcular için hesaplamalı otomatik seyahat ücreti
belirleme da özellikle çekici olacak. Amaç, şehir
içinde toplu taşımanın daha kolay ve ekonomik
olmasını sağlamanın yanı sıra yolcular için
konforu belirgin bir şekilde artırmak. Bunun için
IVU'dan 400 validatör ile bilet satışı ve hesaplama
için ilgili yazılım sipariş edildi. Bunlar 160'tan
fazla otobüste kullanılacak. Abonelerin sahip
olduğu 25.000 Stadtwerke PlusCard, e-biletleme
için yeni çip kartla donatıldı. Böylece yolcu için
ödeme çok hızlı ve basit olmakla kalmıyor, aynı
zamanda uygun fiyatlı oluyor.
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YOLCU
BİLGİLENDİRME
Güncel varış/kalkış zamanları ve
uygun tarifelerle bireysel seyahat
planlaması

IVU. realtime
IVU. journey

Fotoğraf: Edwin Halliday

SÜREKLİ İYİ BİLGİLENDİRİLME

Kapsamlı bilgilendirilen yolcular belirgin şekilde daha
mutlu, araştırmalar bunu gösteriyor. Seyahat edenler,
bir sonraki otobüsün ne zaman geleceğini bildiklerinde, subjektif bekleme süresini daha kısa algılıyor.
Böylece kontrol merkezine gerçek zamanlı bir bakış,
yolcu konforuna önemli ölçüde katkı sağlıyor. Yolcular,
durakta, araç içinde, internette veya akıllı telefon
üzerinden bir uygulama ile gerçek hareket saatleri,
rötarlar, servis dışı kalmalar, seyahat yolları, aktarma
olanakları veya güzergah değişiklikleri ile ilgili güvenilir bilgiler istiyor. Ulaştırma şirketleri, merkeze bağlı
tüm bu bilgileri ulaştırma ağındaki yolculara güvenilir
ve tutarlı bir şekilde aktarmak gibi bir ödevle karşı
karşıya.
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En uygun tarifeden konforlu seyahat
IVU.journey tek düğmeye basmak suretiyle, IVU.pool ile
toplanan verilere dayanarak, otobüs, raylı sistem, taksi
veya bisiklet vasıtasıyla - durağa giden ve duraktan
gelen yaya yolları dahil - en uygun toplu taşıma
bağlantısını hesaplar. Yolcu, herhangi bir engelle
karşılaşmama gibi bireysel ihtiyaçların da entegre
edilebildiği, ayrıntılı bir rota ve tarife tavsiyesi elde
eder. Ayrıca IVU.journey, planlanan her seyahat için en
uygun tarifeyi belirler ve bunu istek üzerine, seyahat
sıklığının dikkate alınması altında birçok başka olası
rotaya yayar.

PLANLAMA

IVU. journey

İnternette gerçek hareket saatleri

Otobüsün ne zaman geleceğini hep bilmek
IVU.realtime otobüslerin ve tramvayların varış
saatleri hakkında güncel bilgiler sağlar. Sistem
yönetim merkezine gelen tüm gerçek bilgileri
devralır, bunları hazırlar ve dinamik durak gösterimi
veya cep telefonu gibi çeşitli medyalar üzerinden
yolcuya sunar. Bu arada sistem hem büyük hem de
küçük şehirlerin ihtiyaçlarına göre tasarlanmıştır.
İster 100 araç olsun, ister 10.000 araç, IVU.realtime
tüm talepler için uygun bir şekilde ölçeklendirilebilir.
Yönetim merkezinden gelen gerçek veriler kablosuz
teknolojiyle (analog, GSM, GPRS, UMTS, Tetra,
Tetrapol) veya kabloyla doğrudan ilgili bilgilendirme
medyalarına aktarılır.

ATAMALAR

OPERASYONEL
KONTROL

BİLETLEME

YOLCU
HESAPLAMA
BİLGİLENDİRMESİ

IVU.plan

IVU.vehicle

IVU.fleet

IVU.fare

IVU.realtime

IVU.pool

IVU.crew

IVU.cockpit

IVU.ticket

IVU.journey

IVU.box

IVU.validator

IVU.control

IVU. realtime

Londra: 8500 otobüs için
güncel hareket saati
Transport for London (TfL), dinamik yolcu bilgilendirmesinin bir sonraki neslini tanıtıyor. Londra
ulaştırma makamı, günlük yaklaşık altı milyonu
bulan yolcusunu her an kapsamlı bir şekilde
bilgilendirmek için, IVU.realtime yolcu bilgilendirme sistemini kullanıyor. Tfl, 19.000 durakta
8.500’in üzerinde otobüs için güncel hareket
saatlerini IVU.realtime’e aktarıyor, ve veriler
burada işleniyor, hazırlanıyor ve elektronik
göstergeler, akıllı telefonlar ve internet
aracılığıyla yayınlanıyor. Gerçek zamanlı verilerin
harici uygulamalar için de kullanılabilir olmasını
sağlayan Cloud teknolojisinin entegrasyonu da
yeni bir özellik.
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HESAPLAMA
Ulaşım sözleşmelerinin, hizmet,
kalite ve satış istatistiklerinin
denetlenmesi

IVU. control
Fotoğraf: Joachim Donath

DAKİKASI DAKİKASINA KONTROL VE
HESAPLAMA
Kamu, toplu taşıma hizmetlerinin büyük bir bölümünü
finanse edip ulaşım sözleşmelerinin nasıl yapıldığına
ve taleplerin ne kadar iyi yerine getirildiğine dair bir
ispat talep eder. Yani yerine getirilen hizmetler, kalite
ve verimlilik bakımından kontrol edilmeli ve
hesaplanmalıdır. Hesaplama karmaşıklığa rağmen
hızlı ve hassas yapılmalı ve bu arada ispat edilebilir
olmalıdır. Bu görevin uzun zamandır basit ofis
uygulamalarıyla tutarlı bir şekilde yerine getirilmesi
mümkün değil.
Denetleme, kalite yönetimi ve raporlama
Ulaşım sözleşmelerinin denetlenmesi, hem sipariş
eden hem de işleten taraf için şeffaflık gerektirir.
Sözleşmeyle garanti edilmiş hizmetlerin hayata
geçirilmesini ve kalitesini süreklilik arz edecek şekilde
kontrol etmek, gerektiğinde iyileştirmek ve her iki
sözleşme ortağına tartışma esasları sağlamak için
standart bir veri tabanı temel alınır. IVU.control, IVU.
pool tarafından toplanmış ve iyileştirilmiş verileri baz
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alarak, kapsamlı analizler uygular, bunlarla dakiklik,
servis dışı kalma, altyapı masrafları, ulaşım
sözleşmelerine uyulması, servis kalitesi ve işletme
giderleri hakkında bilgiler elde edilebilmektedir. Yüksek
performanslı analiz araçları, hedef veri ile gerçek
verilerin karşılaştırılmasını mümkün kılar, açık ve
anlaşılabilir grafiksel değerlendirmeler oluşturur ve
otomatik olarak standartlaşmış raporlar üretir. IVU.
control'ün data warehouse teknolojisiyle, IVU.fleet ve
IVU.fare için hizmet, kalite ve satış istatistikleri de
oluşturulur. Karmaşık uzmanlık ilişkileri, tematik
haritalarla özellikle hızlı ve akılda kalıcı bir şekilde
iletişime sunulabilir. Böylece yönetim, politika veya
kamu için bilgiler güncel ve kolay anlaşılır hale gelir.
IVU.locate ile bağlantı, analiz sonuçlarının her
defasında uygun şekilde kartografik tasvirini mümkün
kılar. Sistemin açık GIS teknolojisi, diğer verilerin ve
harita malzemelerinin entegrasyonuna izin verir.

PLANLAMA

Güzergah yükü

Trafik sözleşmelerinin denetimi:
	Ayrıntılı hizmet hesaplaması
	Artı/eksi puanların belirlenmesi için kalite yönetimi
Otomasyonlu raporlama / istatistik
IVU.fleet için hizmet ve kalite istatistikleri
	Bir araya getirilmiş toplu rakamlardan en küçük
ayrıntıya kadar istatistikler
	Hat değerlendirmeleri, günlük hatlar, zaman sırası,
sebep analizleri
	İşletme hizmetinin ve güvenilirliğin değerlendirilmesi
IVU.fare için satış verileri ve gelir istatistikleri
	Bilet türlerine, hatlara, araçlara, bağlantılara, tarife
bölgelerine, satış cihazlarına ve satıcılara göre
değerlendirmeler
Serbest tanımlanabilir çapraz tablolar ve grafiksel
tasvirler

ATAMALAR

OPERASYONEL
KONTROL

BİLETLEME

YOLCU
HESAPLAMA
BİLGİLENDİRMESİ

IVU.plan

IVU.vehicle

IVU.fleet

IVU.fare

IVU.realtime

IVU.pool

IVU.crew

IVU.cockpit
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IVU.journey

IVU.box
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IVU.control

Hatlara ve dakika sınıflarına göre varış gecikmeleri

EYALETİN TÜM TRENLERİ GÖZ
ÖNÜNDE
Sachsen-Anhalt GmbH (NASA) banliyö servisi,
Sachsen-Anhalt eyaleti adına federal eyaletin raylı
sistemde bütün banliyö ulaşımını planlıyor, sipariş
ediyor, denetliyor ve finanse ediyor. Hizmetlerin
kapsamı ve kalitesini denetlemek için IVU.
control'den faydalanıyor. IVU.control daima
trenlerin ne kadar dakik çalıştığını, nerede devre
dışı kaldığını, araçlarda hangi müşteri
danışmanlarının bulunduğunu, tüm sözleşmelere
uyulup uyulmadığını veya servis kalitesinde
iyileştme yapılıp yapılamayacağını takip ediyor.
NASA bu sayede tüm ulaşım sözleşmelerinin
verimli ve sürekli bir denetlenmesini mümkün
kılan bir sisteme sahip durumda.
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KARMAŞIK PROJELER İÇİN
AKILLI ÇALIŞANLAR
Müşterilerimiz, dünya çapında hareketliliği
sağlayan ulaştırma işletmeleridir. Yüksek
düzeyde esneklik ve konfor, karşı karşıya
kaldıkları günlük taleplerden sadece bazıları. Bu
nedenle bize nerede ihtiyaç duyuyorlarsa orada
çalışıyoruz.
Lokasyonlarımız
Yaklaşık 350 çalışan yedi ülkede sekiz lokasyonda ve sayısız projede yazılım
geliştiriyor, müşterilere danışmanlık hizmeti veriyor, konsept oluşturuyor,
sistem geliştiriyor ve akışları optimize ediyor. Gücümüzü, büyük ölçüde IVU
çalışanlarının performansından, bilgisinden, motivasyonundan ve
kişiliklerinden alıyoruz.
Müşterilerimizle birlikte
Ekip çalışması IVU'da sadece çalışanlarla kısıtlı değil. Biz ürünlerimizi
müşterilerimizle sıkı bir şekilde uzlaşarak geliştiriyoruz. Her yıl
düzenlediğimiz kullanıcı forumumuz, yoğun mesleki bilgi alış verişi için
sadece bir örnek: Stantlarda ve sunumlarda yeni fonksiyon ve ürünleri
tanıtıyoruz. Uzmanlık toplantılarında uygulayıcılarla birlikte kapsayıcı çözüm
önerileri tasarlıyoruz ve kullanıcı gruplarımızda yarının taleplerini belirliyoruz. Ürünlerimizin müşterilerimize daima yakın olabilmesi için sürekli bilgi
alış verişi bizim için önemli. Bu sebeple ürün geliştiricilerimiz ve
müşterilerimiz beş kullanıcı grubu bünyesinde piyasaya uygun ürün
tasarımında birlikte çalışıyor.
Müşterilerimizin yanında
Çalışanlarımız çözüm odaklı düşünen ve hareket eden kişiler olup özel
çözümleriyle dünyadaki tüm müşterilerimizin hizmetindedir. Yalnızca
müşterilerle yapılan doğrudan görüşmelerle karmaşık sistemler
açıklanabilir, talepler belirlenebilir ve ihtiyaçlar anlaşılabilir.
Müşterilerimizin bulundukları yerde başvurabileceği uzman bir muhatapın
bulunması, verimli bir proje çalışması ve proje geliştirme için en önemli
koşuldur.
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Yazılım mühendislerimiz
ve mimarlarımız,
karmaşık ve iddialı
görevler arayan, fikirleriyle, deneyimleriyle ve
kendi branşlarına özgü
bilgileriyle bizi
zenginleştiren kişilerdir.

Avustralyalı Bill Fragoulis,
kendi ulaştırma
işletmesinin IVU.plan ile
ilgili taleplerini açıklarken,
kendisini dikkatle
dinlediğimizden emin
olabilir.

Dublin ya da Dubai, fark
etmez; René Kohl gibi
proje mühendisi
çalışanlarımız nerde
ihtiyaç duyulursa orada ve
sorunsuz bir işletme
sağlayabilmek için
görevde.
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IVU İLE TÜM DÜNYADA
GÖREVDE
IVU tüm dünyada hareketli ve canlı kentler için
yazılımlar sunuyor. Dünya çapında 500’den fazla
müşterimizle faaliyet gösteriyoruz. Ayrıntılı bilgi
için internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz:
www.ivu.de

Transport for London,
Londra (GB)
Şehir genelinde 19.000'den
fazla otobüs durağından geçen
8.500 otobüs için internet ve
akıllı telefon aracılığıyla güncel
varış zamanları.

Stadtwerke Münster,
Münster (DE)
IVU.validator ile 160 otobüste
nakitsiz ödeme: Biniş kontrolünden, seyahat ücreti
belirlemeye ve hesaplamaya
kadar.

VBZ,
Zürich (CH)
IVU.crew ile 1.300 sürücü için
personel ataması: İsviçre tatil
puanlama sisteminin ve bireysel
randevu yönetiminin
entegrasyonu.

Metro Cali S.A.,
Santiago de Cali (CO)
Komple çözüm olarak IVU.suite:
Toplu taşımanın planlanması ve
atama sisteminden, operasyonel kontrole, yolcu bilgilendirme
ve hesaplamaya kadar.

28

Samtrafiken,
Stockholm (SE)
Ulaştırma bölgelerinde
60.000'in üzerinde durak
bölgesi için zaman tarifesi veri
yönetimi, ekspres otobüslerin,
yataklı vagonların yanı sıra uçuş
verilerinin entegrasyonu.

VR-Group,
Helsinki (FI)
Ülkenin en önemli raylı sistem
düğüm noktasında IVU.vehicle
ile 19 peron üzerinde peron
park planlama ve günlük
yaklaşık 1.200 sefer.

TRENITALIA,
Roma (IT)
IVU.plan ve IVU.plan’a ait olan
optimizasyon araçları ile 20.000
makinist ve kondüktör için
hizmet ve personel
planlamasının optimize
edilmesi.

BANLİYÖ TAŞIMA SERVİSİ,
Sachsen-Anhalt (DE)
Eyalet adına yerine getirilen
tüm hizmetler kapsamının ve
kalitesinin denetlenmesi için
IVU.control.

TRANSADELAIDE,
Adelaide (AU)
Adelaide metropol bölgesinde
930 otobüs, 100 raylı sistem ve
17 tramvaya yönelik seyir
planlarının oluşturulması için
merkezi sistem olarak IVU.plan.

IVU Lokasyonları
IVU Referansları
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