INTELIGENTNE
MIASTO

Łączymy technologie
Sprint łączy kompetencje telekomunikacyjne z informatycznymi, co
lokuje firmę w segmencie szybko rozwijających się spółek dysponujących
najnowszymi technologiami.

Istniejemy na rynku od 1988 roku.
Jesteśmy gotowi realizować usługi na terenie całego kraju, jak
również Europy. Oferowane przez nas rozwiązania są odpowiedzią na
obecne i przyszłe potrzeby rynku.

INTELIGENTNE SYSTEMY TRANSPORTOWE
Inteligentne Systemy Transportowe (ITS) są dynamicznym segmentem rynku, w którym z sukcesami działa Sprint S.A. Systemy
ITS integrują technologie, urządzenia i działania usprawniające funkcjonowanie transportu w zakresie komunikacji, prewencji, sterowania
i zarządzania ruchem, wykrywania zdarzeń, nadzoru ruchu czy też rejestracji wykroczeń drogowych.
Dzięki doświadczeniu kadry inżynierskiej Sprint S.A. oraz wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych, jesteśmy
w stanie zaprojektować i wybudować kompleksowe systemy ITS zawierające m.in.:
Zintegrowane systemy zarządzania ruchem

Systemy rejestracji przejazdów na czerwonym świetle

Systemy sterowania ruchem – obszarowego

Systemy naprowadzania na drogi alternatywne – znaki zmiennej treści

sterowania sygnalizacjami świetlnymi

Systemy dynamicznego ważenia pojazdów

Systemy zarządzania transportem publicznym

Systemy mierzenia wysokości pojazdów

Systemy monitoringu wizyjnego CCTV i ARTR

Systemy informacji parkingowej

Systemy pomiaru prędkości odcinkowej

Centra Zarządzania Ruchem

Systemy pomiaru prędkości chwilowej
Różnorodność oraz dynamizm stosowanych przez Sprint S.A. technologii umożliwia pełną integrację z istniejącymi
rozwiązaniami Klientów, co znacząco wpływa na optymalizację kosztów wdrożenia systemu ITS.
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SPRINT/ITS/SCATS
System SCATS oferowany przez Sprint S.A. zapewnia skuteczną optymalizację sterowania ruchem i przynosi rewolucyjne
rezultaty, co wykazały niezależne badania ruchu:

TRAMWAJE

POJAZDY

POJAZDY

skrócenie przejazdu o 12,9%
(zakładany cel 8,33%)

poza korytarzami tramwajowymi
– skrócenie przejazdu o 35,2%
(zakładany cel 6,03%)

w korytarzu z priorytetem tramwajowym
– skrócenie przejazdu o 23,4%
(zakładany cel 6,03%)

BYDGOSZCZ
TRAMWAJE

POJAZDY

skrócenie przejazdu o 9,6%
(zakładany cel 5%)

skrócenie przejazdu o 29,46%
(zakładany cel 5%)

ŁÓDŹ
Korytarz autobusowy

Korytarz samochodowy

skrócenie przejazdu o 19,9%
(zakładany cel 18,1%)

skrócenie przejazdu o 37,9%
(zakładany cel 8%)

Bielsko-BiaŁa

zaufaj naszemu

doświadczeniu

Łączymy dzisiejsze potrzeby naszych
Klientów z wizją innowacyjnego
przedsiębiorstwa przyszłości
oraz z rosnącymi możliwościami
technologicznymi.
its@sprint.pl

nasze wybrane realizacje

Bydgoszcz

2015

Celem wdrożenia Inteligentnych Systemów Transportowych w Bydgoszczy była poprawa warunków ruchu ulicznego, w tym
przede wszystkim skrócenie czasów przejazdów. Realizacja ITS w Bydgoszczy opierała się między innymi na współpracy takich
podsystemów, jak: sterowanie ruchem, zarządzanie transportem publicznym, monitoring wizyjny, naprowadzanie pojazdów
na drogi alternatywne oraz informacja parkingowa, sterowanych z poziomu Centrum Zarządzania Ruchem.

olsztyn

2015

Sprint wykonał system ITS realizowany w ramach projektu modernizacji i rozwoju zintegrowanego systemu transportu zbiorowego
w Olsztynie. Wdrożony system ITS jest jednym z najnowocześniejszych w kraju. Projekt składał się z kilkunastu zintegrowanych
podsystemów poprawiających m.in.: jakość transportu, komfort podróżnych w komunikacji publicznej oraz bezpieczeństwo
osób poruszających się transportem publicznym, indywidualnym oraz pieszych.

łódź

2015

System obszarowego sterowania ruchem w Łodzi jest największym systemem ITS wdrożonym na terenie aglomeracji miejskiej
w Polsce. Jego zadaniem jest poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej oraz upłynnienie ruchu na drogach na obszarze
miasta. W skład systemu wchodzą m.in.: system obszarowego sterowania ruchem, system informacji dla kierowców, system
informacji mobilnych, system dynamicznej informacji przystankowej, system zarządzania transportem publicznym, system
monitoringu wideo CCTV, integracja systemu SCADA dla tunelu, portal dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej.

krosno

2016

Celem wdrożenia systemu ITS było skrócenie czasu przejazdu obwodnicą Krosna, podniesienie płynności ruchu oraz
wprowadzenie pomiarów i klasyfikacji ruchu drogowego. Jest to pierwszy system ITS w Polsce wśrod miast tej kategorii.

nasze wybrane realizacje

wałbrzych

2018

Wałbrzych jest kolejnym miastem, w którym Sprint wdrożył Inteligentny System Transportowy. Głównym efektem wdrożenia było
usprawnienie transportu publicznego poprzez skrócenie czasu przejazdu oraz zmniejszenie korków na głównych kierunkach
komunikacyjnych w mieście. W skład ITS w Wałbrzychu wchodzą: centrum sterowania ruchem i sieć transmisji danych wraz z aplikacją
centralną i portalem informacyjnym dla mieszkańców, system sterowania ruchem, system detekcji parkingowej, system zarządzania
transportem publicznym, system dynamicznej informacji przystankowej, system monitoringu wizyjnego, system sterowania
oświetleniem miejskim.

chorzów

2019

Inteligentny System Transportowy w Chorzowie ma za zadanie usprawnienie ruchu przede wszystkim w transporcie publicznym,
ale także indywidualnym. System zarządzania ruchem w mieście kompleksowo obsługuje szereg podsystemów, w tym
w szczególności podsystem liniowego sterowania i zarządzania ruchem drogowym. Kierowcy otrzymują szereg informacji,
w tym o warunkach ruchu w mieście i drogach alternatywnych czy wolnych miejscach parkingowych m.in. dzięki tablicom
zmiennej treści oraz informacji parkingowej, a także dzięki dedykowanej stronie www czy aplikacji mobilnej. Sprint zrealizował
także system monitoringu wizyjnego skrzyżowań, w tym dostarczył kamery do automatycznego rozpoznawania tablic
rejestracyjnych. Zainstalowane zostały dynamiczne wagi wychwytujące przeciążone pojazdy, a także stacje meteorologiczne
informujące o stanie nawierzchni drogi.

bielsko-biała

etap i

2018

etap ii

2021

Podstawowym celem wdrożenia systemu ITS w Bielsku-Białej była poprawa warunków ruchu dla pojazdów komunikacji miejskiej
oraz transportu indywidualnego. W ramach zadania opracowaliśmy dokumentację projektową wszystkich podsystemów,
zmodernizowaliśmy ponad 30 głównych sygnalizacji świetlnych w mieście, uruchomiliśmy system do nadawania priorytetów
dla transportu publicznego, system zarządzania transportem publicznym, system dynamicznej informacji przystankowej oraz
system zliczania miejsc parkingowych.

tarnów

2021

Sprint zrealizował inwestycję pn. „Dostawa i uruchomienie Inteligentnego Systemu Transportowego Miasta Tarnowa (System
ITS)”. Realizacja polegała na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych oraz dostarczeniu, wykonaniu, uruchomieniu
i wdrożeniu infrastruktury ITS Miasta Tarnowa. W efekcie ponad półtorarocznej pracy powstał m.in. system sterowania ruchem,
centrum sterowania ruchem, monitoring skrzyżowań oraz informacja parkingowa.
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