مجموعة برامج "آي .ﭬـي .يو".
IVU.SUITE
لوسـائـط النـّقــل العـامـّـة

حقـائق وأرقـام

إننا خـبراء في شـؤون المواصـالت

"آي .ﭬـي .يو .IVU ".لوسائط النقل العامة ،الشركة محدودة المسؤولية.

شبكة النقل العام هي شريان المدينة الرئيسي .فال يمكن للحياة العامة واالقتصادية أن تتطورا إال بوجود
حركة مرور منتظمة .وما يبدو للناظر بسيطا ً هو في الواقع عبارة عن شبكة عالية التعقيد من المتطلبات
التخصصية والتقنية والقانونية واالجتماعية .ولوال تكنولوجيا المعلومات الحديثة لكان من العسير جداً حل
هذه المهمات العديدة إزاء التحضر والتوسع العمراني وتزايد السكان السريع.

أسست عام:
اإلكتتاب العام:
المقر الرئيسي:

الفـروع:
		
		
		
		
		
		
عدد الموظفين:

مجلس اإلدارة:
		
		

الطبعة :يوليو 2012

1976
2000
برلين (ألمانيا االتحادية)
آخن (ألمانيا االتحادية)
برمنجهام (المملكة المتحدة)
بوغوتا (كولومبيا)
دبي (اإلمارات العربية المتحدة)
روما (إيطاليا)
سانتياغو (تشيلي)
فينندال (هولندا)
350
مارتين مولـّر إلشـنر (رئيس مجلس اإلدارة)
د .هلموت بيرغشـتاين
فرانك كوخانسـكي

لذلك فإن شركات النقل في جميع أنحاء العالم تستغل تكنولوجيا المعلومات المتطورة من أجل التخطيط لعمل
عرباتها وموظفيها والتحكم بذلك على الوجه األكمل .وبذلك تصبح جودة خدمات النقل هي معيار التقييم
الحاسم لمشغلي خدمات النقل وهيئات البلدية على حد سواء .ألن ما يهم الركاب في نهاية المطاف هو
الوصول الى وجهاتهم المرغوبة بأمان في الوقت المحدد وبطريقة مريحة.
إن تنفيذ هذه األهداف هي مهمة مجموعة برامج "آي .ﭬـي .يو IVU.suite ".التي تعمل يوميا ً على ضمان
التحكم بمئات اآلالف من التحركات الفردية وضمان تحقيق أعلى نسبة من الكفاءة .وهي ،بوصفها صاحبة
الحلول المتكاملة لألنظمة ،تدعم منذ ما يزيد على خمسة وثالثين عاما ً أكثر من  500شركة مواصالت في
شتى انحاء العالم على تحقيق جميع متطلباتها وأهدافها.
وباستخدام معايير "ﭬـي .دي .ﭬـي VDV ".النمطية المتيسرة تستطيع منتجات مجموعتنا من برامج "آي.
ﭬـي .يو IVU.suite ".التالؤم والتكامل بصورة ممتازة مع مختلف أجواء األنظمة .وبديه ّي أننا خالل ذلك
نتعاون مع زبائننا باستمرار على تقديم حلول وابتكارات جديدة ليكون في مقدورنا التعامل والسيطرة على
أكثر المهمات تعقيدا في الحاضر وفي المستقبل أيضا.

من اليسار الى اليمين :مارتين مولـِّر إلشنر ،د .هلموت بيرغشتاين ،فرانك كوخانسكي،
أوليفر غرتزيغورسكي ،بـِرّي بروست ،دي ّ
ك لوكهورست.

1

في المدينــة وفي الـريـف . .
دائمـا ً في حـراك مسـتمر

"آي .ﭬـي .يو .بالن" IVU.plan

"آي .ﭬـي .يو .كوكبت" IVU.cockpit

"آي .ﭬـي .يو .ﭬـاليديتر" IVU.validator

تدير "آي .ﭬـي .يو .بالن"  IVU.planالشبكة بأكملها وتنجز برامج الرحالت ،بدءاً من

إنه برنامج "آي .ﭬـي .يو ".الحاسوب ّي المحمول على متن المركبة .ويمكن تشغيله على "آي .ﭬـي .يو.

إنه الجهاز اإللكتروني الجديد إلصدار التذاكر .وقد صُمـّم ليستخدم كجهاز

بوكس"  IVU.boxأو على أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو األجهزة اإللكترونية الطرفية كالهواتف

مراقبة التذاكر عند الدخول إلى العربات ،أو كآلة بيع قائمة بذاتها .فواجهة

على خوارزميات ذكية للوصول بدورة المركبات وبالخدمات إلى الحد األمثل ،وفي إطار

الذكية .وهو يبين للسائق موقعه الراهن ،ومدى تقدمه في الجدول الزمني ،ويزود الركاب بالمعلومات

المستخدم فيه توفر سهولة التعامل وفق تقنية اللمس االختياري .كما أنه مزود

خطوة واحدة حينما يكون ذلك مرغوباً ،علما ً أنها تراعي جميع قواعد العمل واألهداف المرجو

وينظم اإلتصال الصوتي المتبادل مع مركز التحكم(← .صفحة )16

بحساسً لدرجة السطوع وعالمة وضاءة لقارئ البطاقات(← .صفحة )20

التخطيط اإلستراتيجي وانتها ًء باالستثناءات اليومية .وتعتمد "آي .ﭬـي .يو .بالن" IVU.plan

تحقيقها من جهة مسؤولي التخطيط(← .صفحة )4

منتجات لوسائط النقل العام:

"آي .ﭬـي .يو .بوكس""/آي .ﭬـي .يو .تيكت .بوكس" IVU.box/IVU.ticket.box

"آي .ﭬـي .يو .ريلتايم" IVU.realtime

"آي .ﭬـي .يو .پول" IVU.pool

هو جهاز سهل اال ستعمال يركب في الحافالت (الباصات) أو عربات الترام أو القطارات .وهو

في هذا المركز تـُج ّمع البيانات من كافة أنظمة التخطيط المتعلقة بعمل شركة النقل ،فتتكون

يعتمد على مكونات منمـّطة ،وله واجهات لكل أنظمة االتصال وتحديد المكان "جي .پي .إس" GPS

إنه يمكـّن الركاب من رؤية مركز التحكم مباشرة .ووظيفته هي معالجة كافة

بذلك قاعدة بيانات متكاملة لتزويد الركاب بمعلومات مدمجة وواضحة(← .صفحة )6

إننا نقدم بمجموعة برامج "آي .ﭬـي .يو IVU.suite ".الدعم المناسب لكافة مجاالت المهام
المنوطة بشركات النقل ونوفر لها الحلول المتكاملة من مصدر واحد :بدءاً من التخطيط
والتنظيم ،إلى إدارة المؤسسة والتحكم بعملها ،إلى إدارة قطع التذاكر وإعالم الركاب ،وانتها ًء
بتسوية حسابات اتفاقيات النقل .وتقوم أنظمة "آي .ﭬـي .يو IVU ".بالمهام التالية :تخطيط
المسارات ،وتشغيل الحافالت (الباصات) ،وتزويد الركاب بالمعلومات ،وضمان الترابط
المطلوب بين الخطوط المتعددة ،والتحكم بشارات المرور ،وتوزيع السائقين على العربات،
والسهر على سالمة األساطيل وكفاءتها ،وبيع التذاكر ،وتجميع شتى المعلومات باإلضافة إلى
زيادة الريعية .وسواء أكان األمر يتعلق بحلول متكاملة أم بمكونات جزئية فإن منتجاتنا
مصنوعة وفق معايير نمطية مفتوحة تمكن من دمجها مع أنظمة مختلفة.

لقد استطعنا بفضل "منتجات "آي .ﭬـي .يو".
 IVU.suiteبناء منظومة نقل حديثة في
"سانتياغو دي كالي" خالل زمن قصير جداً ،األمر
الذي كان له أثر إيجابي على نوعية الحياة ومظهر
المدينة.
لويس إدواردو بارّيرا (مدير مترو كالي)

المعلمومات اآلنية الواردة الى مركز التحكم ،ومن ثم عرضها على الركاب

واالتصاالت الالسلكية التناظرية والرقمية والهواتف المحمولة (من أنظمة "جي .إس .إم"GSM

بوسائط متنوعة كالعرض الديناميكي لمحطات التوقف ،أو مباشرة على أجهزة

أو "يو .إم .تي .إس"  UMTSأو "تترا"  )Tetraويتحكم بكامل بيئة العربة باإلضافة الى طباعة

الهاتف المحمول .وبذلك يمضي زمن االنتظار على الركاب أسرع مما هو في

التذاكر .وبالتالي فإن "آي .ﭬـي .يو .تيكت .بوكس"  IVU.ticket.boxيدعم كل أشكال السيطرة على

الواقع مما يبعد عنهم الملل ويزيدهم متعة واطمئنانا(← .صفحة )22

إدارة التذاكر إلكترونيا(← .صفحة )16

تخطـيـط

إرسال

إدارة التذاكر

إدارة األساطيل

معلومات الركاب

"آي .ﭬـي .يو .بالن"
IVU.plan

"آي .ﭬـي .يو .فيهيكل"
IVU.vehicle

"آي .ﭬـي .يو .فليت"
IVU.fleet

"آي .ﭬـي .يو .فير"
IVU.fare

"آي .ﭬـي .يو .ريلتايم"
IVU.realtime

"آي .ﭬـي .يو .پول"
IVU.pool

"آي .ﭬـي .يو .كرو"
IVU.crew

"آي .ﭬـي .يو .كوكبت"
IVU.cockpit

"آي .ﭬـي .يو .تيكت"
IVU.ticket

"آي .ﭬـي .يو .جورني"
IVU.journey

يخطط هذا القسم ألسطول العربات ويتحكم بعملها ،ويراقب عدد األميال المقطوعة ومواعيد

"آي .ﭬـي .يو .بوكس"
IVU.box

"آي .ﭬـي .يو .ﭬـاليديتر"
IVU.validator

"آي .ﭬـي .يو .فيهيكل" IVU.vehicle
الصيانة الدورية(← .صفحة )10

تحكم
"آي .ﭬـي .يو .كونترول"
IVU.control

"آي .ﭬـي .يو .جورني" IVU.journey
اعتماداً على البيانات المتوفرة في "آي .ﭬـي .يو .پول"  IVU.poolيحسب
"آي .ﭬـي .يو .جورني"  IVU.journeyبنقرة واحدة على زر الطريق األمثل
بين نقطتين محلـّيـتين سواء بالحافلة (الباص) أو بالترام أو بالقطار أو بالتاكسي
أو على الدراجة العادية .بذلك يستطيع الزبون الحصول من مركز الخدمات عبر

"آي .ﭬـي .يو .كرو" IVU.crew

اإلنترنت أو أجهزة طرفية أخرى على اقتراح مفصل عن خط السير المفضل

يدير هذا القسم كافة شؤون العاملين ،بدءاً من تخطيط العطل الطويلة في وقت مبكر ،الى

وتكلفته .كما يتم إبالغه خالل الرحلة عن أية تغيـّرات قد تكون طرأت على مسار

توزيع العمل اليومي وانتها ًء باإلنجاز الدقيق لكشوف المرتبات .ويلقى موظف توزيع
المهام دعما ً أمثل عبر التوزيع األوتوماتيكي للسائقين على العربات ،وعبر االجهزة المتنقلة

الرحلة(← .صفحة )22

المسؤولة عن مراقبة بدء تسلم المهام .كما يشاركه السائقون بما يدلون به عن رغباتهم
وأفضلياتهم الفردية(← .صفحة )12

"آي .ﭬـي .يو .فير" IVU.fare

"آي .ﭬـي .يو .كونترول" IVU.control

إنه النظام المركزي في خلفية إصدار التذاكر .فهو يضم البيانات المتعلقة بأجور النقل

يكوّن قاعدة بيانات موحدة من نظام التخطيط الى نظام كشوف الحساب ،ويشمل

"آي .ﭬـي .يو .فليت" IVU.fleet

وتصميم التذاكر ،كما أنه يرسل المعلومات الى الكمبيوتر المحمول وجهاز تقييم التذاكر

كل وسائط النقل ذات الصلة .ويسهر "آي .ﭬـي .يو .كونترول" IVU.control

توجد لدى "آي .ﭬـي .يو .فليت"  IVU.fleetعلى الدوام كافة البيانات الالزمة ويعرضها في

ليصار في نهاية الجولة إلى كشف الحساب المترتب على كل سائق على حدة .وفي "آي.

على التمسك بدقة المواعيد و حاالت التأخر أو اإللغاء .كما أنه يحسب تكاليف

مركز القيادة بشفافية تامة .ويشمل ذلك حالة المرور اآلنية ومواقع جميع المركبات وحاالت

ﭬـي .يو .فير"  IVU.fareتتجمع البيانات من أجهزة البيع الجوالة والثابتة ،لينقلها بدوره

البنية التحتية ويراقب التقيد بعقود النقل .ومن البيانات المسجلة عبر "آي .ﭬـي .يو.

التعطـّل متى وجدت .وتتيح الوظائف الكثيرة لـ "آي .ﭬـي .يو .فليت"  IVU.fleetالمتعلقة

الى أنظمة مثل "ساب"  SAPوإلى أنظمة حسابات بطاقات اإلئتمان(← .صفحة )20

فليت"  IVU.fleetو"آي .ﭬـي .يو .فير"  IVU.fareيكوّن إحصائيات متنوعة
األشكال عن إنجازات خدمات النقل ،أو عن بيع التذاكر واإليرادات.

بالتوجيه لموظف توزيع المهام إيجاد الحلول الضرورية لضمان االرتباطات ،كما تسجل

←(صفحة )24

مجمل حركات كل المركبات(← .صفحة )16
"آي .ﭬـي .يو .تيكت" IVU.ticket
إنه برنامج الحاسوب المسؤول عن بيع التذاكر ،وهو صالح إلصدار التذاكر إما من "آي.
ﭬـي .يو .تيكت .بوكس"  IVU.ticket.boxأو من أجهزة طرفية أخرى ،كما أنه مناسب
إلدارة التذاكر اإللكترونية .ويضمن هذا البرنامج أمن صناديق النقد ويصلح للتعامل مع
بطاقات "إي .سي EC ".وبطاقة االئتمان المختلفة(← .صفحة )20
2

3

تخطـيـط

الـتـخــطــيـــط

عن الرحـالت ،ودورة المركبات ،والخـدمـات
الالزمة الســـتـخــدام الـعــامـلـيـن والـعــربـات
بحكمـة

إرسال

إدارة األساطيل

إدارة التذاكر

معلومات الركاب

IVU.plan

IVU.vehicle

IVU.fleet

IVU.fare

IVU.realtime

IVU.pool

IVU.crew

IVU.cockpit

IVU.ticket

IVU.journey

IVU.box

IVU.validator

تحكم
IVU.control

"آي .ﭬـي .يو .بالن" IVU.plan

معالجة مدمجة لتنظيم العمل وتخطيط دورة المركبات

نقاط الشبكة على الخريطة "آي .ﭬـي .يو .بالن" IVU.plan

خــطــط مﺜاليـة ﻻسـتخدام اﻵليـّات
وتكليـف العـاملـين بالمهـمـّــات
جدول رحالت مستقر وموف باالحتياجات يتطلب عدداً قليالً من السائقين
والمركبات :هاهنا يكمن التحدي الذي يواجه شركات النقل ،وتكمن فيه كذلك
أعظم طاقة لزيادة الكفاءة والريعية .غير أن هذا يضع موظف التخطيط إزاء
مهمة صعبة :فعليه أن يأخذ رغبات الزبائن ،وتجهيزات العربات ،وشروط
العمل القانونية ،باإلضافة إلى الحاالت الخاصة كمواقع ورشات البناء
واألحداﺙ الرياضية وغيرها بعين االعتبار .وعليه كذلك في الوقت ذاته أن
يحقق ما أمكن خدمة مجزية مغطية للتكاليف ومتناسبة مع التعرفة المعتدلة
نسبياً .إن مثل ذلك قلما يمكن تحقيقه دون دعم تقني .ألن التخطيط المثال ّي يقوم
أساسا ً على قاعدة متينة من تنظيم وتقويم سيناريوهات عديدة لبرامج عمل
الموظفين ولسير المركبات ودوراتها وفقا ً لشروط محددة.

4

خوارﺯميات ﺫكية من أجل إتخاﺫ قرارات موﺛوقة
تدير "آي .ﭬـي .يو .بالن"  IVU.planشبكة الخطوط بأكملها ،وتطور جداول
توقيت الرحالت بدءاً من التخطيط االستراتيجي وانتها ًء باالستثناءات اليومية
المحدودة .وتستعين "آي .ﭬـي .يو .بالن"  IVU.planبخوارزميات ذكية من
أجل التخطيط األمثل لتوزيع المركبات والموظفين ،وقد تـُدمج في خطوة واحدة
عند الطلب .وغني عن البيان أن هذه المنظومة تتقيد بجميع القواعد التنفيذية
ومتطلبات الجودة التي يفرضها المسؤول عن التخطيط .إنها تخلق بحساب
الخيارات األوتوماتيكي ،وتحليل المعايير ،وتحقيق التواؤم األمثل القاعدة
الالزمة التخاذ قرارات موثوقة .وبديه ّي أن إمكانية الموازنة غير المحدودة بين
التكاليف واستقرار العمل و رضا الموظفين يضمن نتائج مثلى وفقا للمتطلبات
الفردية .يضاف إلى ذلك أن لمنظومة "آي .ﭬـي .يو .بالن"  IVU.planنقاط
تواصل متعددة مع منظومات تالية تتيح المجال لتوليد العديد من اإلحصائيات
ولطباعة الكثير من الملفات.

أدوات "آي .ﭬـي .يو IVU ".لبلوﻍ المستوﻯ األمﺜل
(بالتعاون مع مؤسسة كونراد تسوزة ـ برلين و"أل .بي .دبليو(LBW ".

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

تجمع ما بين أبحاﺙ رياضية ومهارات وخبرات هندسية.
تصدر جداول زمنية وخطط عمل العربات وفق عدد الركاب المتوقع
ومواصفات العربات والتكرارات.
ً
تحسب خطط عمل العربات استنادا الى توقف العربة المؤقت وحاالت
اإلعاقة.
تفعـّل ميزة إعادة جدولة المهام.
تحدد قوائم المهام بنا ًء على القواعد والقدرات لمجموعات مختلفة من
األفراد والمستودعات.
تحسّـن الجدول األسبوعي.
تدعم توزيع العاملين التلقائي.

اإلدارة الشاملة للجدول الﺰمني في أستراليا
النجاح السريع لنظام القطارات في أديليد األسترالية ساهم في إقناع وزارة
التخطيط والمواصالت والبنى التحتية في جنوب أستراليا بخدمات "آي .ﭬـي.
يو .IVU ".حيث ستستخدم "آي .ﭬـي .يو IVU ".من األن فصاعداً في إدارة
الحافالت (الباصات) .وستصبح إضافة الى ذلك مسؤولة عن اإلدارة
المركزية لكل خدمات النقل العام في أديليد الكبرى .إن "آي .ﭬـي .يو .بالن"
 IVU.planتدير جداول المهام ألكثر من  930حافلة (باص) و 100قطار
و 17ترام مما يساعد على تنسيق وتحسين كافة عمليات شركات النقل
الخاصة .كما أن النظام يولد إحصائيات بشكل منتظم مما يساعد إدارة النقل
على تحديد الحاالت غير المنتظمة وحاالت التداخل بشكل أسرع .كذلك يعالج
النظام بيانات الجدول الزمني ويتيحها لتطبيقات أخرى كصياغة المواصفات
الخاصة بالمناقصات وكقاعدة بيانات الستخدامات مختلفة أيضا.
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تخطـيـط

الـتـخــطــيـــط

تكامل بيانات الجدول الزمني من مجوعة واسعة
من المصادر وتحسين البيانات وجعلها متوفرة
على المستوى المحلي واإلقليمي

إرسال

إدارة األساطيل

إدارة التذاكر

معلومات الركاب

IVU.plan

IVU.vehicle

IVU.fleet

IVU.fare

IVU.realtime

IVU.pool

IVU.crew

IVU.cockpit

IVU.ticket

IVU.journey

IVU.box

IVU.validator

تحكم
IVU.control

"آي .ﭬـي .يو .پول" IVU.pool

تكوين جدول موحد من جداول عديدة

كل مايحتاجه الركاب هي معلومات سريعة وموثوقة .إذ يجب أن يكون موعد
المغادرة والوصول موضحا ً بشكل جيد ،وأن يتمكن الركاب من معرفة أفضل
الوصالت بلمحة .ولكن ما الفائدة من استخدام أفضل جدول زمني إذا كان ال
يوفرإال معلومات جزئية عن الرحلة ،بينما يتعين على الركاب أن يتفقدوا
الجداول الزمنية لشركات نقل أخرى للحصول على معلومات كاملة .لهذا السبب
أصبح من الضروري تقديم جدول زمني يشتمل على بيانات من جميع شركات
النقل.
تنﻈيم سيل من البيانات
تجمع "آي .ﭬـي .يو .پول"  IVU.poolوتنسق جداول زمنية من أنظمة تخطيط
مختلفة وتضعها في قاعدة بيانات موحدة .ويمثّـل هذا شرطا ً مسبقا ً لتوفير القدرة
على تقديم معلومات شاملة للركاب عن النقل ،سواء عن طريق ملصقات
الجداول الزمنية أو خدمات المعلومات على األنترنت أو مراكز اإلتصال أو
الهواتف المحمولة .ويستعين اتحاد النقل بـ "آي .ﭬـي .يو .پول" IVU.pool
على تكوين خريطة واحدة تتضمن معلومات إضافية كأوقات النقل ،ومسافة
السير على األقدام ،ومعلومات عن المواقف ،وسمات الرحلة ،وشروط التوقف،
فضال عن معلومات أخرى .وتتضمن الخريطة معلومات عن مباني المحطات
والطرق المؤدية إليها لتوفير سبل خالية من العوائق للركاب ذوي اإلحتياجات
الخاصة .وتشكل "آي .ﭬـي .يو .پول"  IVU.poolمحوراً مركزيا ً للمعلومات
لتقديمها إلى جمعيات النقل على الصعيد اإلقليمي .كما أنها توفر بيانات كاملة
6

ﻋﺮض ﻣﻔﺼﻞ ﻟﻮﺻﻮل اﻟﺮﻛﺎب ﻟﻠﻤﺤﻄﺎت واﳌﻮاﻗﻒ

صالحة لفترات زمنية محددة لـكل هيئات النقل العاملة في منطقة ما ("آي .ﭬـي.
يو .جورني"  ،)IVU.journeyمما يجعلها صالحة لنظام االستعالمات ونظام
التحكم ("آي .ﭬـي .يو .كونترول" .)IVU.control

السويد في قاعدة بيانات موحدة

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﳌﺤﻄﺎت

تنسق جمعية النقل "سامترافيكن"  Samtraﬁkenكل شبكات النقل
العام في السويد .إذ تمس الحاجة الى تقديم جميع المعلومات عن
القطارات ،و الحافالت (الباصات) ،ومترو األنفاق ،وعربات الترام،
والعبـّارات باإلضافة الى معلومات عن التعرفات .وكيما تتحقق هذه
المتطلبات يصبح من الضروري إيجاد قاعدة بيانات موثوقة للجداول
الزمنية .وقد اختير "آي .ﭬـي .يو .پول"  IVU.poolفي ستوكهولم لتوليد
قاعدة البيانات الضرورية وإبقائها مح ّدثة في كل األوقات .حيث أنشئت
قاعدة بيانات ألكثر من  60ألف موقف ومحطة تحوي بيانات من جميع
مشغلي النقل مضافا ً إليها الخدمات الخاصة للحافالت السريعة وخدمات
المنامة في القطارات الليلية .كما تحوي جداول رحالت كل شركات
الطيران .ويعني تعدد العمالء وأمن البيانات القدرة على استخدام "آي.
ﭬـي .يو .پول"  IVU.poolمن كافة شركات النقل ذات الصلة.

إدارة إﺻﺪار اﻟﺠﺪاول اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ
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أدوات التحسين من "آي .ﭬـي .يو".
IVU
حساب سيناريوهات غاية في التعقيد خالل ثوان

عملية التحسين تعني تحقيق أفضل نتيجة ممكنة مع أخذ جميع المتطلبات في اإلعتبار .لو كان المطلوب هو
مجرد العثور على أقصر طريق بين نقطتين لكان الحل بسيطاً .ولكن العثور على أسرع طريق يربط عدداً
من النقاط مع أخذ ظروف أخرى مختلفة في اإلعتبار هو مهمة حسابية غاية في التعقيد .إذ أن المهام
المتعددة الطبقات وعمليات اتخاذ القرارات يمكن تنفيذها بمساعدة تكنولوجيا المعلومات والرياضيات فقط.
لهذا السبب تتعاون "آي .ﭬـي .يو IVU".من أجل تحسين جداول دورات المركبات مع قسم التحسين في
مؤسسة كونراد تسوزة ـ برلين "  Konrad Zuse Berlinلتكنولوجيا المعلومات "زد .آي .بي".
( .)ZIBإن هدف جميع هذه التحسينات هو زيادة اإلنتاجية وإرضاء العاملين في شركات النقل .وعلى الرغم
من أن السيناريوهات تزداد تعقيدا ،إال أن الهدف يبقى دائما ً هو تقديم أفضل أداء ممكن.
تش ِغل هيئة السكك الحديدية اإليطالية "ترينيتاليا"  TRENITALIAيوميا ً قرابة  8000قطار وتنقل سنويا ً

أكثر من  600مليون مسافر وأكثر من  50ميلون طن من البضائع .وتتطلب تلبية تلك اإلحتياجات نشر
آالف من سائقي القطارات والمضيفين ضمن شبكة نقل معقدة منتشرة في جميع أنحاء البالد .وعلى
"ترينيتاليا" أن تضع في عين اإلعتبار عند وضع قوائم العمل مجموعة واسعة من المطالب في النقل
اإلقليمي أو نقل البضائع أو نقل المسافات البعيدة .والعدد الهائل من المعاييرالواجب أخذها بعين اإلعتبار
يجعل عملية التحسين عملية رياضية غاية في التعقيد .إذ ينبغي التخطيط لخدمات المجوعات ،و خدمات
السفر الليلي ،والرحالت الطويلة خالل ساعات العمل باإلضافة الى مجموعة واسعة من السيناريوهات التي
يجب تطويرها .تولد "آي .ﭬـي .يو .بالن"  IVU.planوأدوات التحسين المرتبطة بها جداول عمل موثوقة
لجميع هذه المهام التي يمكن أن تمرر مباشرة الى نظام نشر العاملين األوتوماتيكي "آي .پي .ديAPD ".
في "آي .ﭬـي .يو .كرو"  .IVU.crewأن هيئة السكك الحديدية اإليطالية راضية عن سرعة الحسابات.
وتشكر "آي .ﭬـي .يو .بالن"  IVU.planعلى تمكينها من تخطيط جداول للعربات والسائقين بنصف الوقت
المطلوب.
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"مع مزيد من التطوير من "آي .ﭬـي .يو .بالن"  IVU.planوصلنا
الى مستوى جديد من الشفافية والمرونة في تخطيط وتحسين جداول
المهام .الشكر لـ "آي .ﭬـي .يو .بالن"  IVU.planإلنه بإمكاننا اآلن
إيجاد أفضل الحلول الممكنة وتحقيق زيادة طويلة األمد في اإلنتاجية"
ماورو ناتالي (رئيس اإلنتاج والنقل اإلقليمي ترينيتاليا)

9

تخطـيـط

توﺯيع

العربات ،وإدارة مفصلة لألساطيل لﻺستجابة
السريعة لحاالت التأخير أو األعطال ،وإدارة
المحطات المتكاملة

إرسال

إدارة األساطيل

إدارة التذاكر

معلومات الركاب

IVU.plan

IVU.vehicle

IVU.fleet

IVU.fare

IVU.realtime

IVU.pool

IVU.crew

IVU.cockpit

IVU.ticket

IVU.journey

IVU.box

IVU.validator

تحكم
IVU.control

"آي .ﭬـي .يو .فيهيكل" IVU.vehicle

ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻋﻤﻞ اﳌﺮﻛﺒﺎت ) ﺗﺨﻄﻴﻂ ﻋﻤﻞ اﳌﺮﻛﺒﺎت(

خطط تحويل المواقف

العربة المناسبة في المسار المناسﺐ

عند إنشاء الجدول الزمني وخطة عمل المركبات يجد منظمو الحركة في
قدر
بأكبر
شركات المواصالت أنفسهم أمام تح ٍد كبير وهو تنظيم ونشر العربات
ٍ
ممكن من الكفاءة .إذ من الضروري األخذ بعين اإلعتبار مزايا العربة ودمج
الخدمات الخاصة وتخطيط مواقف الصيانة ،وتحديد مواقف مجانية ،إضافة الى
األخذ بعين اإلعتبار احتياجات الموظفين .إن إدارة مركبات السكك الحديدية أمر
شديد التعقيد .إذ أن القطار ينقسم في بعﺾ الحاالت ويتابع كل من نصفيه رحلته
بصورة مستقلة .كما تضاف في حاالت أخرى بعﺾ العربات الى القطار أو
يحذف بعضها .إن مهمة دمج القطارات وفصلها يمثل إحدى المهام الشائعة
لمنظمي الحركة .لهذا يجب على أنظمة إدارة الحركة الحديثة تحديد موقع عمل
كل عربة والطاقم المرافق بالسرعة الممكنة.
جميع المركبات في مرمى النﻈر
تخطط "آي .ﭬـي .يو .فيهيكل"  IVU.vehicleوتتحكم بشكل دائم بعملية نشر
العربات لكافة أنواع النقل من حافالت (باصات) ،وقطارات ،وعبّـارات سوا ًء
أكانت للركاب أم للشحن على كافة األصعدة المحلية واإلقليمية ،وتراقب
المسافات التي تقطعها ،وفترات الصيانة .وبذلك تمكن "آي .ﭬـي .يو .فيهيكل"
 IVU.vehicleمسؤول تنظيم الحركة من إنشاء جدول مهام العربات ،سواء
لعدة أيام لمركبة واحدة أو لمجموعة من المركبات بسرعة وسهولة .كما تمكن
خدمات التأجير من ضمان التخطيط والتسوية بدون أية مشاكل .يضاف الى ذلك
أن نظام إدارة المركبات يم ّكـن من التسجيل السريع لتحويالت السكك الحديدية
10

وتحسين عمليات التحويل .هذا ويمكن للنظام أن يرتبط مع موظفي الحركة
وأنظمة مراقبة الصيانة.
إن نظام إدارة المحطات المدمج بشكل تام مع "آي .ﭬـي .يو .فيهيكل"
 IVU.vehicleيسمح باستخدامه كنظام مركزي للنقل في المناطق الحضرية.
إذ أنه يجمع كل المعلومات المتعلقة بالمحطة ويضع لها قاعدة بيانات موحدة.
هذا ،وتوفرعمليات التشغيل الشفافة الوقت والمال ،وتجعل من الممكن مراقبة
الجودة بشكل مستمر وتحسين عملية توفير المركبات للركاب.

المهام الرئيسية:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

عرض الخطط والحالة الراهنة في مركز التحكم
عرض أوقات الوصول المتوقع وعواقب الرحالت المتوقفة
واجهات عبر األنترنت ألغراض التدريب
توزيع العربات
معلومات متواصلة عن الخدمات والسائقين والعربات
موقع العربة في المحطة
إدارة المواقف ومراقبتها ،سواء الحالية أم المخطط لها
حجز وتخطيط وحساب أجور الرحالت الطارئة
التخطيط المتكامل للسائقين والمركبات على مدى عدة أيام
التوزيع األوتوماتيكي وفقا ً للبيانات الحالية

إدارة المواقف لهيﺌة السكﻚ الحديدية الفنلندية
تعد هلنسكي واحدة من أهم عقد السكك الحديدية في فنلندا ،إذ تشمل 19
مساراً و  310خطوط رئيسية وقرابة  890خدمة نقل ركاب كل يوم .إذ
يمر كل يوم أكثر من عشرة آالف راكب عبر المحطة في طريقهم الى
العمل أو أثناء العودة الى المنازل في األماكن النائية .إذ يتعين في أسرع
وقت ممكن تحديد مسار شاغر لتحويل القطارات المنتظرة أو التي تصل
الى المحطة أوتغادرها في كل دقيقة .إذ يمكن التعامل مع مهام إدارة
المركبات بمساعدة الحلول البرمجية الموثوقة من "آي .ﭬـي .يو .فيهيكل"
 IVU.vehicleفقط .وقد انتهي من المرحلة التمهيدية في شركة السكك
الحديدية الفنلندية "ﭬـي .آر .غروب"  VR-GROUPوأنجز النظام
خالل  6أشهر فقط.
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تخطـيـط

توﺯيع

السائقين وطواقم المضيفين ،و تحسين قوائم
العمل وتسوية األجور

إدارة األساطيل

إرسال

إدارة التذاكر

معلومات الركاب

IVU.plan

IVU.vehicle

IVU.fleet

IVU.fare

IVU.realtime

IVU.pool

IVU.crew

IVU.cockpit

IVU.ticket

IVU.journey

IVU.box

IVU.validator

تحكم
IVU.control

"آي .ﭬـي .يو .كرو" IVU.crew

وسائل إتصال السائق عبر األنترنت

رسوم بيانية لتوزيع الموظفين

السائق المناسﺐ في المكان المناسﺐ وفي الوقت المناسﺐ

أي سائق سيقود أي قطار اليوم؟ تحتاج المركبات مع اختالف مواصفاتها
والمسارات التي تسلكها الى سائقين ذوي مهارات خاصة .ويجب أثناء توزيع
المهام أخذ القوانين وساعات العمل ،واإلتفاقات المحلية ،والمتطلبات الفردية
للعاملين بخصوص العطل واإلجازات بعين اإلعتبار .إن االستخدام األمثل
للموارد يتطلب دمج جدولة الموظفين والعربات .وبعد التخطيط للمهام يتواصل
عمل وحدات التحكم .إذ ينبغي التأكد من أن الطواقم بدأت تنفذ مهامها على خير
مايرام .وفي حاالت المرض أو التأخير يتعين على المنظمين تأمين بدائل بأسرع
وقت ممكن .وأخيراً يجب أن تتوفر جميع البيانات لحسابات األجور ،علما ً أن
دعم البرمجيات أمر حيوي عندما يتعلق األمر بتنفيذ هذه المهام ألالف
الموظفين.
تخطيط وتوﺯيع وتسوية حسابات متكامل
تدير "آي .ﭬـي .يو .كرو"  IVU.crewكافة شؤون جدولة الموظفين من
تخطيط العطل طويلة األمد الى تخصيﺺ المهام اليومية وحساب أجورها .إن
موظف توزيع المهام قادر على مراقبة عملية استالم المهام مدعوما ً بنظام
تحديد العربة األوتوماتيكي .حيث يتوفر عرض عام يظهر أحدﺙ التفاصيل عن
المهام قيد التنفيذ .باإلضافة الى المدخالت اليدوية .كما يمكن تقييم عمليات
استالم المهام من قارئات البطاقات اإللكترونية واألجهزة النقالة .ويشارﻙ أفراد
الطاقم بالتخطيط لجدولة المهام عن طريق إدخال تفضيالتهم الفردية من األجهزة
المحمولة ،أو األجهزة النقالة أو اإلنترنت .ويمكن للسائقين استخدام نفس الطرق
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للوصول الى المهام المطلوبة ومن أجل تسجيل الدخول والخروج أيضاً.
ولتحقيق التوازن على أفضل شكل ممكن في ساعات العمل تؤخذ التفاصيل
كالغياب بسبب العطالت أو اإلجازات المرضية ،ومؤهالت الموظفين بوساطة
نظام توزيع الموظفين األوتوماتيكي بعين االعتبار .وقد وحدت "آي .ﭬـي .يو.
كرو"  IVU.crewواجهات نظم إدارة الموارد البشرية من أجل ضمان تدفق
البيانات.

جدولة مهام العاملين في زيوريﺦ يراعي المتطلبات الفردية
تولي شركة النقل العام في زيوريﺦ "ﭬـي .بي .زد VBZ ".أنظمة توزيع
المهام عناية خاصة .ألنها ال تكتفي بمراعاة رغبات السائقين الـ  1300من
حيث أفضلياتهم الزمنية بل تأخذ كذلك بعين االعتبار مواعيد ارتباطاتهم
الهامة كزيارات األطباء أو االمتحانات .وقد وجدت شركة النقل العام
في زيوريﺦ " ﭬـي .بي .زد VBZ ".ما كانت تبحث عنه في "آي .ﭬـي.
يو .كرو"  ، IVU.crewالمنتج الذكي الذي يحقق اإلحتياجات الخاصة،
إذ يجدول جميع المواعيد ويرسل ملف "پي .دي .إف PDF ".للسائق
كتذكرة بالموعد.

"مايهمنا عندما اخترنا "آي .ﭬـي .يو .كرو"  IVU.crewأن نظام توزيع
الموظفين الجديد يفي باإلحتياجات الخاصة كإدارة المواعيد الفردية ونظام
نقاط العطل الخاص بنا .وما يهمنا هو أن يكون نظام جدولة المهام مريحا َ
لموظفي توزيع المهام و للسائقين أيضاً".
دوريس تسيمرمان
مدير مشروع "ﭬـي .بي .زد VBZ ".زيوريﺦ

كما دمج نظام نقاط العطل السويسرية بشكل مباشر في حلول تقنية
المعلومات .إذ يصنف كل أسبوع من السنة تبعا ً لشعبيته وتحدد عطل
السائقين وفقا ً لمجموع النقاط األسبوعية الخاصة بكل منهم .إذاً ،إن جميع
العمليات الحسابية المعقدة تجري اآلن بوساطة "آي .ﭬـي .يو .كرو"
.IVU.crew
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موعد الحافلة التالية الى
سيرك بيكاديللي بعد
دقيقتين
أوقات المغادرة الحالية
لـ  8500حافلة (باص) في لندن
من  19000موقف
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تخطـيـط

إدارة األسطول

إرسال

إدارة األساطيل

إدارة التذاكر

معلومات الركاب

IVU.plan

IVU.vehicle

IVU.fleet

IVU.fare

IVU.realtime

IVU.pool

IVU.crew

IVU.cockpit

IVU.ticket

IVU.journey

تصوير واضح ،ووظائف توزيع واسعة النطاق
وبيانات اتصال موحدة

IVU.box

تحكم
IVU.control

IVU.validator

"آي .ﭬـي .يو .فليت" IVU.fleet
"آي .ﭬـي .يو .كوكبت" IVU.cockpit
"آي .ﭬـي .يو .بوكس" IVU.box

واجهة مستخدم سهلة اإلستعمال لـ "آي .ﭬـي .يو .بوكس" IVU.box

ﻋﺮض اﳌﺴﺎر

عبر المدينة دون اختناقات مرورية

مركز التحكم موجود في قلب شركة النقل الحديثة حيث تصب كافة المعلومات
عن رحالت األسطول بأكمله .ومن هنا يتواصل موظفو التحكم مع كل سائق.
فبقدر مايكون نظام المواصالت أكثرتعقيدا ،بقدر مايكون التحكم به أشد صعوبة.
إذ يمكن لورشة إصالحات مؤقتة واحدة أن تعطل كافة عميات النظام .لهذا فإن
من الضروري التدخل بسرعة وبدقة من أجل استعادة السير السليم للعمليات
ليتمكن الركاب من إكمال رحلتهم وإلخطار السائقين والمسافرين بجميع التدابير
التي اتخذت أو ستتخذ.
التحكم المدمج في "آي .ﭬـي .يو .فليت" IVU.fleet
برنامج التحكم "آي .ﭬـي .يو .فليت"  IVU.fleetونظام الحاسب مع "آي .ﭬـي.
يو .بوكس"  IVU.boxو "آي .ﭬـي .يو .كوكبت"  IVU.cockpitتشكل فريقا
ممتازا .إذ أن "آي .ﭬـي .يو .فليت"  IVU.fleetقادر على معرفة البيانات اآلنية
للمركبات وخدمات القطارات في جميع األوقات .ويمكن  -فضالً عن أمور
أخرى  -عرض بيانات على خارطة رقمية تتضمن حالة المرور الراهنة،
وموقع جميع المركبات ،وكافة االضطرابات في حال نشوئها على الفور .ويوفر
"آي .ﭬـي .يو .فليت"  - IVU.fleetفضالً عن وظائف متعددة الطبقات -
وحدات تحكم مع حلول فعالة ،ويراقب تنفيذ تلك الحلول ويضمن القدرة على
االتصال بكل المركبات ويسجل حركاتها .كما أنه يتصل بوساطة "بي .تي .تي/.
ﭬويپ فيا جي .بي .آر .إس PPT/VoIP via GPRS ".أو الراديو (تناظري
أو رقمي) مع الحاسب المحمول على متن العربة .وبذا تجري عملية نقل
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البيانات بشكل أوتوماتيكي غير ملحوظ وعملية التواصل الصوتي مدمجة
بسالسة في واجهة مستخدم الحاسب المحمول على متن العربة والحاسب في
مركز التحكم.
موجة خﻀراء للباصات والقطارات بفﻀل "آي .ﭬـي .يو .بوكس" IVU.box
"آي.ﭬـي .يو .بوكس"  IVU.boxهو حاسب قوي و سهل االستخدام يوضع
على متن العربة ليتحكم بكافة شؤون العربة بما في ذلك المعلومات الصوتية
والمرئية الخاصة بالركاب .كما يمكن تزويده بواجهات مدمجة لجميع أنظمة
التواصل وأنظمة تحديد المواقع ،إذ يمكنه اإلندماج مع أي نظام قائم دون أية
مشاكل .هذا ،وتسجل أعطال األجهزة المتصلة وتبلﻎ اإلدارة المركزية عنها.
وتجدر اإلشارة الى أن نظام "آي .ﭬـي .يو .بوكس"  IVU.boxيفتح شارات
المرور أوتوماتيكيا ً ويتحكم بمعابر السكك الحديدية ضامنا ً للمركبات بذلك موجة
خضراء.

االتصاالت الصوتية وعملية نقل البيانات مع مركز التحكم .ويدعم "آي .ﭬـي.
يو .كوكبت"  IVU.cockpitمجموعة واسعة من انظمة ويندوس ولينوكس
ليمكن حاسبات أخرى على متن العربة واألجهزة المحمولة الذكية من أن
تستخدم في حال االحتياج إليها كحل بديل .كما أنه يستجيب والمتطلبات الخاصة
لعربات الترام المقطورة ثنائية اإلتجاه والتي تنفصل عن بعضها بأمر من نظامي
"آي .ﭬـي .يو .كوكبت"  IVU.cockpitو صندوق "آي .ﭬـي .يو.IVU.box ".

حركة مرور سلسة في كالي ،كولومبيا
لقد تمكنا بمجموعة برامج "آي .ﭬـي .يو .سويت"  IVU.suiteمن
إعادة هيكلة وسائط النقل العام بشكل كامل في مدينة كالي .فنستخدم
نظام الرقابة التشغيلية من "آي .ﭬـي .يو IVU ".لتوزيع المهام اليومي
والتحكم بقرابة  1000حافلة (باص) من خمس شركات نقل مختلفة
ونحن راضيين عن النتائج .لقد وجدنا في "آي .ﭬـي .يو .فليت"
 IVU.fleetو "آي .ﭬـي .يو .بوكس"  IVU.boxو "آي .ﭬـي .يو.
كوكبت"  IVU.cockpitحالً فعاال لتحسين الجداول اليومية التي تتيح
لنا توفير بدائل سريعة في حال حدوﺙ أعطال وتقليل فترات االنتظار".
أرتورو فيالرييل نافاررو
العضو المنتدب لمجموعة المشاريع المشتركة والتكنولوجيا ،كالي ،كولومبيا
" 2011يو .آي .تي .پي UITP ".جائزة البحوﺙ والمعارف
" 2012ألكساندر فون هومبولدت"  Alexander von Humboldtوسام
االستحقاق ،كولومبيا

بيانات اتﺼال موحدة مع "آي .ﭬـي .يو .كوكبت" IVU.cockpit
يستخدم "آي .ﭬـي .يو .كوكبت"  IVU.cockpitمعلومات الـ "جي .بي .أس"
 GPSو تتبع المسار ،وتوافر شروط فتح وإغالق األبواب ويرسلها الى مركز
التحكم .برنامح الحاسب المحمول على متن العربة يعرض للسائق وضع
الجدول الزمني الحالي ويجمع البيانات الالزمة لمعلومات الركاب وينظم
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الرقابة الفعالة على أساطيل من جميع
األحجام
مئات التقارير في الثانية لمواقع آالف العربات

تتسبب أشغال الطرق و مواقع البناء بتعطيل حركة المرور في المدن كل يوم تقريبا .ولضمان سير وسائط
النقل العام بشكل سلس ،ينبغي أن يكون موظفو التحكم قادرين على التفاعل الفوري مع التطورات الجديدة
وتحويل المركبات الفردية وإتخاذ التدابير الالزمة لتوفير البدائل .ويتمثل األساس لهذا في نقل البيانات بين
العربة ومركز التحكم .والبد في الحاالت الطارئة من أن تتوفر قدرة اإلتصال الصوتي بين السائق ومركز
التحكم بشكل خاص .ولقد كان استعمال اتصاالت الراديو السريعة ،والمكالمات الجماعية والتغطية الجيدة
للشبكة في الماضي ممكنا ً مع شبكة راديو خاصة (تناظرية أو رقمية) فقط .أما اآلن فيستطيع نظام "پي .پي.
تي/.ﭬويپ فيا جي .پي .آر .إس PPT/VoIP via GPRS ".تقديم جميع هذه الوظائف بجودة صوت عالية
وتغطية واسعة النطاق .إذ لم يعد ضروريا إقامة شبكات خاصة معقدة وباهظة التكلفة .ألن حل االتصاالت
الصوتية صار يستخدم البث الالسلكي للبيانات المتنقلة العامة في شكل "جي .پي .آر .إس ".الذي يتوفر في
كل مكان تقريبا ،ويتطلب معدالت بيانات منخفضة جدا فقط .وأصبحت المكالمات الجماعية متوفر للمرة
األولى عبر الهاتف النقال العام ،مما يمكن وحدة التحكم من إبالغ جميع المركبات في منطقة واحدة أو على
طريق واحد أو حتى األسطول بأكمله في نفس الوقت.
واعتماداً على التكنولوجيا المستخدمة ،يمكن لـ "آي .ﭬـي .يو .كوكبت"  IVU.cockpitإرسال تقارير عن
موقع المركبة الى مركز التحكم كل  30 - 20ثانية .وينفذ الحاسب المحمول على متن العربة عددا من المهام
في وقت واحد ،مثل التحديد المستمر لموقع العربة والمقارنة بين الوضع الحالي والجدول الزمني والتحكم
بمعلومات الركاب في السيارة ،والتأثير على شارات المرور باإلضافة الى أمور أخرى .إن العامل الرئيسي
هو العمل في الوقت الحقيقي ورد الفعل المناسب على التأثيرات الداخلية والخارجية .ويجري ذلك بدرجة
عالية من المعالجة المتوازية التي ينجزها "آي .ﭬـي .يو .كوكبت"  IVU.cockpitلتحقيق جميع هذه المهام
بشكل موثوق .ويستقبل مركز التحكم مئات التقارير من المواقع في كل ثانية ،والتي تجمع بوساطة "آي .ﭬـي.
يو .فليت"  IVU.fleetوتمرر من ثم الى أنظمة أخرى .فالتعامل مع مثل هذه الكميات الكبيرة من البيانات ال
يشكل مشكلة بالنسبة لنظام إدارة األسطول .إذ تجمع "آي .ﭬـي .يو .فليت "  IVU.fleetهذة البيانات وتحزمها
وترسلها الى األنظمة المرفقة مثل نظام معلومات الركاب "آي .ﭬـي .يو .ريلتايم"  .IVU.realtimeوبذلك
يمكن تتبع ما يصل إلى  10000عربة ،وتحديث معلومات وقت المغادرة مما يزيد على  20000موقف
بشكل مستمر .ويضمن ذلك أن تقارير التعديالت عن العربات متوفرة خالل ثانيتين على شاشات عرض
المواقف واإلنترنت والهواتف المحمولة .وتبعا ً لذلك يمكن تحجيم حلول إدارة األسطول وتكييفها لتلبية
احتياجات شركات النقل من مختلف السعات.
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تخطـيـط

التـذاكـر

بيع التذاكر ،المطبوعة أو اإللكترونية ،وحساب
استحقاقات كل من الشركات المحلية المتضامنة
في شبكة موحدة من اإليرادات

إرسال

إدارة األساطيل

إدارة التذاكر

معلومات الركاب

IVU.plan

IVU.vehicle

IVU.fleet

IVU.fare

IVU.realtime

IVU.pool

IVU.crew

IVU.cockpit

IVU.ticket

IVU.journey

IVU.box

IVU.validator

تحكم
IVU.control

"آي .ﭬـي .يو .فير" IVU.fare
"آي .ﭬـي .يو .تيكت" IVU.ticket
"آي .ﭬـي .يو .ﭬـاليديتر" IVU.validator






"آي .ﭬـي .يو .ﭬـاليديتر" IVU.validator

"آي .ﭬـي .يو .تيكت .بوكس" IVU.ticket.box

إدارة أجور الركوب أصبحت أسهل
تبدوعملية بيع التذاكر وكأنها مسألة بسيطة ،لكنها في وسائط النقل العام تتطلب
تلبية مجموعة متنوعة من المتطلبات .إذ يتحتم على جهازبيع التذاكرالمحمول
على متن العربة أن يكون متينا ً وسهل االستخدام ،وأن تكون العمليات الواجب
تنفيذها واضحة وسهلة الفهم .كما ينبغي أن توفر للركاب فرصة قطع التذكرة
على متن الحافلة دون أن تتسبب في تأخير أو إعاقة عمل السائق .ويستحسن أن
تجري عملية تحديد سعر التذكرة وطباعتها بمجرد الضغط على زر فقط .وعلى
مختلف أجهزة البيع الثابتة والمتحركة أن تكون قادرة على التواصل مع برامج
المحاسبة المركزية وتسوية الحسابات .وغالبا ً ما يتطلب ذلك أخذ تعرفات
شركات النقل المختلفة وتوزيع اإليرادات بشكل موثوق بعين األعتبار.
جميع نماﺫﺝ التعرفات في نﻈام واحد
"آي .ﭬـي .يو .فير"  IVU.fareهو نظام مركزي أساسي لبيع التذاكر .هذا هو
المكان الذي تعالج فيه البيانات المتعلقة بالتعرفة وتحدد تصاميم التذاكر قبل نقلها
إلى الحواسب المحمولة على متن المركبات وأجهزة تدقيق التذاكر .ويعمل
السائق في نهاية وردية العمل على تسوية مبيعات التذاكر ،وذلك بمساعدة "آي.
ﭬـي .يو .فير"  IVU.fareالذي ينجز كافة العمليات بشكل تلقائي ويتحكم بسجل
المبيعات واإليصاالت .وتجمع البيانات من أجهزة البيع النقالة والثابتة في "آي.
ﭬـي .يو .فير"  IVU.fareوتنقل ألنظمة أخرى مثل "ساب"  SAPونظم
التوزيع ونظم تسوية بطاقات االئتمان .وأخيراً ،يصدر "آي .ﭬـي .يو .فير"
 IVU.fareإحصائيات باإليرادات التي يمكن استخدامها للمراقبة المستمرة
لريعية العمل.
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تكنولوجيا حديﺜة وتﺼاميم مميﺰة

دفع غير نقدي في مونستر مع التذاكر اإللكترونية

يجمع "آي .ﭬـي .يو .تيكت .بوكس"  ، IVU.ticket.boxباعتباره جهازاً شامالً

ترغب "شتادفيركه مونستر" ، Stadtwerke Muensterباعتبارها
واحدة من أولى مشغلي وسائط النقل العام في ألمانيا ،في تقديم خدمة
التذاكر اإللكترونية ومجموعة من الخدمات األخرى بعمليات تحكم
بسيطة .وسوف يرتاح الركاب بخاصة إلى القدرة التلقائية على حساب
أفضل أجرة .والهدف هو جعل وسائط النقل العام أكثر مالءمة
واقتصاداً .وقد طلب من "آي .ﭬـي .يو IVU ".أربعمئة "ﭬـاليديتر"
( Validatorجهاز بيع وتدقيق التذاكر) مع البرامج ذات الصلة.
وستوضع هذه األجهزة في أكثر من  160حافلة (باص) .كما أن قرابة
 25000من العمالء حصلوا على بطاقات إلكترونية جديدة لنظام
التذاكر .وبالتالي فإن الركاب لن يجدوا مستقبالً أن الدفع بهذا األسلوب
أسرع وأسهل بكثير فحسب ،بل وسوف يستفيدون من العروض الخاصة
أيضاً.

لـقمرة السائق ،بين وظائف مبيعات التذاكر والتذاكر اإللكترونية مع الحاسب
الحديث المحمول على متن العربة القادر على التشغيل الذاتي واالتصال مع
مركز التحكم .إن هذا النظام مدمج مع جهاز خدمة الزبائن المحمول "آي .ﭬـي.
يو .ﭬـاليديتر"  IVU.validatorلتدقيق التذاكر ،والبطاقات غير المحتوية على
رقاقات إلكترونية بخاصة ،ولتدقيق "الباركود" ثنائي البعد .ويمكن استخدام
"آي .ﭬـي .يو .ﭬـاليديتر"  IVU.validatorكمدقق تذاكر لمراقبة تسجيل
الدخول أو كآلة مبيعات مستقلة ،علما أن الواجهة سهلة االستخدام وشاشتها
تعمل اختياريا ً باللمس ،كما أنها مزودة بحساس استشعار السطوع ومؤشر
ضوئي على قارئ البطاقة .وقد نال الجهازان جائزة التصميم المريح والعملي
"رد دوت ديزاين red dot design award 2010 "2010
من قبل ِ
وجائزة "آي .إف .پرودكت ديزاين iF product design award "2010
.2010
أمن الﺼندوﻕ مع نﻈام التذاكر اإللكترونية
يعمل برنامج "آي .ﭬـي .يو .تيكت"  IVU.ticketعلى جهاز "آي .ﭬـي .يو.
تيكت .بوكس" IVU.ticket.boxوعلى أجهزة أخرى .ويدعم النظام التذاكر
اإللكترونية واستخدام بطاقات االئتمان والخصم ويضمن أمن الصندوق عبر
التخزين المزدوج لبيانات المبيعات.
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تخطـيـط

معلومات الركاب

أوقات الوصول والمغادرة الراهنة،
وتخطيط الرحلة بأقل تعرفة ممكنة

إرسال

إدارة األساطيل

إدارة التذاكر

معلومات الركاب

IVU.plan

IVU.vehicle

IVU.fleet

IVU.fare

IVU.realtime

IVU.pool

IVU.crew

IVU.cockpit

IVU.ticket

IVU.journey

IVU.box

IVU.validator

تحكم
IVU.control

"آي .ﭬـي .يو .ريلتايم" IVU.realtime
"آي .ﭬـي .يو .جورني" IVU.journey

"آي .ﭬـي .يو .جورني" IVU.journey

أوقات المغادرة الفعلية على شبكة األنترنت

"آي .ﭬـي .يو .ريلتايم" IVU.realtime

الحﺼول باستمرار على معلومات واﺿحة

أظهرت الدراسات أن تزويد الركاب بمعلومات كافية عن الرحلة يجعلهم أكثر
ارتياحاً .فالركاب يشعرون بأن وقت اإلنتظار أقصر إذا كانوا يعلمون بوقت
وصول الحافلة القادمة .لذلك فإن عملية التزويد المتواصل بالمعلومات من مركز
التحكم تساهم كثيراً براحة الركاب وإرضائهم .فما يهم الركاب هو حصولهم
على معلومات موثوقة عن أوقات المغادرة الفعلية والتأخير المحتمل وإلغاء
الرحالت والمسارات وحاالت تغيير المسار أثناء االنتظار في المحطة أو
الموقف أو داخل العربة ،كما تهمهم القدرة على الوصول الى تلك المعلومات
عبر اإلنترنت أو بعﺾ التطبيقات على الهواتف الذكية .وال يخفى أن شركات
المواصالت تواجه التحدي المتمثل بجمع كل المعلومات في مركز التحكم
وتزويدها للركاب بشكل موثوق وثابت.

على علم دائم بوقت وصول الباﺹ

لندن :آخر تحديث ألوقات مغادرة  8500حافلة (باص)

تزود "آي .ﭬـي .يو .ريلتايم"  IVU.realtimeمعلومات حديثة عن أوقات وصول
الحافالت (الباصات) والترامات .إذ يستلم النظام كل المعلومات القادمة الى مركز
التحكم ثم يعالجها ويقدمها للركاب بوسائل مختلفة كشاشات العرض المتوفرة في
مواقف االنتظار واإلنترنت والهواتف النقالة .إن هذا النظام قابل للتكيف مع
متطلبات جميع المدن والبلدات سواء أكانت تملك  100أو  10000عربة .إذ يمكن
تحجيم "آي .ﭬـي .يو .ريلتايم"  IVU.realtimeلتلبي جميع االحتياجات .فالبيانات
ترسل من مركز التحكم الى وسائل اإلعالم ذات الصلة عبر االتصاالت الالسلكية
(تناظري ،جي .أس .أم ،.جي .پي .أر .أس ،.يو .أم .تي .أس ،.تترا ،تتراپول)
 Analog, GSM, GPRS, UMTS, Tetra, Tetrapolأو عبر الكابل.

تقدم "ترانسﭙورت فور لندن" "تي .إف .إلTransport for London ".
) (TFLالجيل القادم من نظام معلومات الركاب الحيوي .ولتستطيع هيئة النقل
توفير معلومات انطالق الحافالت (الباصات) لـ  6ماليين راكب يومياً ،فقد
قررت استخدام نظام معلومات الركاب "آي .ﭬـي .يو .ريلتايم" IVU.
 .realtimeإذ أن "تي .إف .إل" تجمع أحدﺙ المعلومات عن انطالق أكثر من
 8500حافلة (باص) من أكثر من  19000موقف ،ثم تعرضها على لوحات
العرض اإللكتروني والهواتف الذكية وعلى شبكة اإلنترنت .كما أن لها ميزة
أخرى جديدة هي دمج تقنية "الكالود" مع بيانات الوقت الحقيقي لجعلها متاحة
للتطبيقات الخارجية.

التنقل بشكل مريﺢ بﺄرخﺺ تعرفة متاحة
تحسب "آي .ﭬـي .يو .جورني"  IVU.journeyأفضل الطرق للوصول عن
طريق الحافالت (الباصات) أو القطارات أو تكسيات األجرة أو الدراجات بنا ًء
على البيانات المجمـّعة من قبل "آي .ﭬـي .يو .پول"  – IVU.poolبما في ذلك
المشي من المحطة وإليها .إذ يمكن للركاب الحصول على معلومات الرحلة
المفصلة ،وكذلك دمج االحتياجات الفردية لوصول خال من العوائق .كما يمكن
لـ "آي .ﭬـي .يو .جورني"  IVU.journeyحساب أرخﺺ التعرفات الممكنة،
آخذاً بعين اإلعتبار رغبة الزبون وخيارات الطرق المختلفة والرحالت
المتكررة.
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تخطـيـط

كشف الحساب

تدقيق عقود النقل وإنتاج بيانات إحصائية عن
اإلنجاز والجودة والمبيعات

إرسال

إدارة األساطيل

إدارة التذاكر

معلومات الركاب

IVU.plan

IVU.vehicle

IVU.fleet

IVU.fare

IVU.realtime

IVU.pool

IVU.crew

IVU.cockpit

IVU.ticket

IVU.journey

IVU.box

IVU.validator

تحكم
IVU.control

"آي .ﭬـي .يو .تحكم" IVU.control

القدرة اإلستيعابية للطريق

تأخر الوصول وفقا ً للخطوط وفئات الدقائق

فحوﺹ وكشوﻑ حسابات عالية الدقة

يمول القطاع العام في كثير من األحيان نسبة كبيرة من خدمات النقل العام،
ويطلب مستندات عن مدى جودة تحقيق متطلبات عقود النقل .هذا يعني وجوب
إجراء فحوص جودة وكفاءة األداء باستمرار .والبد من االنتهاء من العمليات
الحسابية بسرعة وبدقة وشفافية على الرغم من التعقيد ،مما يمكن الجهات
المختصة من متابعة العمليات .إذ لم يعد ممكنا تنفيذ هذه المهام باستخدام
تطبيقات "مايكروسوفت أوفيس" .Microsoft Ofﬁce
المراقبة المالية ،إدارة الجودة وإعداد التقارير
تحتاج المراقبة المالية لعقود العمل الى الشفافية من الزبون ومن مزود
الخدمات .فقاعدة بيانات موحدة هي شرط مسبق لﻺشراف على جودة األداء
المتفق عليه في العقد كلما لزم األمر ،وذلك كأساس إلدخال تحسينات ضرورية
وتقديم أدلة لكال الطرفين في حالة المنازعات .وبناء على البيانات التي تجمع
وتنسق من قبل "آي .ﭬـي .يو .پول"  ،IVU.poolتجري "آي .ﭬـي .يو.
كونترول"  IVU.controlتحليالت واسعة النطاق تفضي الى استنتاجات عن
الدقة واإللغاء و تكاليف البنى التحتية واالمتثال لعقود النقل وجودة الخدمة
وتكاليف التشغيل .كما تقارن أدوات تحليلية قوية األهداف والبيانات الفعلية
وتنشﺊ رسوما ً بيانية وتولد تقارير معيارية بشكل تلقائي .يمكن كذلك استخدام
تكنولوجيا مستودع البيانات من "آي .ﭬـي .يو .كونترول" IVU.control
لتوليد إحصائيات عن األداء والجودة والمبيعات لـ "آي .ﭬـي .يو .فليت"
 IVU.fleetو "آي .ﭬـي .يو .فير"  .IVU.fareفيصبح ممكنا ً ارسال
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الموضوعات المتخصصة المعقدة بسرعة وفعالية الى المدراء وصناع القرار
والى عامة الناس .ويسمح تعاون هذا النظام مع نظام معلومات األعمال
الجغرافي "آي .ﭬـي .يو .لوكيت"  IVU.locateبالتمثيل الخرائطي للنتائج
التحليلية بشكل مناسب .وتسمح تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية المفتوحة
"جي .آي .أس GIS .بدمج مزيد من البيانات واألدوات الجغرافية.

المراقبة المالية لعقود النقل
▪ محاسبة مفصلة لألداء
▪ إدارة الجودة التخاذ القرارات بشأن المكافآت والخصومات
▪ إصدار تلقائي للتقارير واإلحصائيات
إحﺼائيات األداء والجودة لـ "آي .ﭬـي .يو .فليت" IVU.fleet
▪ من المعايير اإلجمالية الى أصغر التفاصيل
▪ تقييم المسارات ،والخطوط البيانية لسير العمل اليومي ،والسالسل الزمنية
وتحليل األسباب
▪ تقييم إنجازات الشركة ومدى الموثوقية
بيانات المبيعات وإحﺼائيات اإليرادات لـ "آي .ﭬـي .يو .فير" IVU.fare
▪ التقييم على أساس نوع التذكرة ،والعربة ،والوصلة ،وتعرفة المنطقة،
وأجهزة المبيعات والبائعين
▪ قابلية تحديد جداول الحاالت الطارئة والرسوم البيانية

جميع قطارات الوالية في مرمى النظر
تخطط شركة "ناه فيركيرسيرفيس ساكسن أنهالت" المحدودة المسؤولية
"ناسا" Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH
وتطلب وتمول كل خدمات نقل السكك الحديدية بالنيابة عن والية
سكسونيا في دولة ألمانيا االتحادية .إذ تستخدم "ناسا" "آي .ﭬـي .يو.
كونترول"  IVU.controlلمراقبة نوعية ونطاق الخدمات المقدمة .كما
تراقب "آي .ﭬـي .يو .كونترول"  IVU.controlباستمرار األلتزام
بمواعيد القطارات والمضيفين المتواجدين على متن الرحالت ومدى
االلتزام بالعقود ،وتدرس إمكانيات تحسين األداء .فيضمن هذا النظام
تزويد خدمات النقل بنظام مراقبة فعال ومستمر لعقود النقل.
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مهندسو البرمجيات ومهندسو العمارة
في "آي .ﭬـي .يو IVU ".مهتمون في
التحديات المعقدة ،وهم يثرونا
بأفكارهم و خبراتهم ومعرفتهم
المتخصصة.

عقول ﺫكية للمشاريع الكبيرة
زبائننا هم متعهدو النقل الذين يسهرون على استمرار حركة النقل في
جميع أنحاء العالم .إنهم يواجهون يوميا مطالب جديدة لتوفير درجة
عالية من المرونة والراحة .لذلك نحن نعمل أينما كانو بحاجة إلينا.

في فروعنا
قرابة  350موظف في ثمانية فروع في سبعة بلدان وعدد اليحصى من مشاريع تطوير البرمجيات وتقديم
المشورة للعمالء وتطوير المفاهيم وتنفيذ األنظمة وتحسين اإلجراءات .تعتمد قوتنا الى حد كبير على األداء و
المعرفة و التفاني وشخصية العاملين في "آي .ﭬـي .يو.IVU ".
جنبا الى جنﺐ مع عمالئنا
اليقتصر العمل الجماعي على موظفينا فحسب ،بل إنا نطور منتجاتنا بتعاون وثيق مع عمالئنا .منتدى
المستخدم السنوي هو أحد األمثلة على تبادل الخبرات الكثيف ،إذ نعرض ونناقﺶ وظائف ومنتجات جديدة في
المعارض والعروض المختلفة .ونحن نطور في مجموعات نقاﺵ جنبا ً الى جنب مع الزبائن مفاهيم وأساليب
جديدة .ونحدد في مجموعات المستخدمين متطلبات الغد .ونركز على تبادل المعلومات المتواصل مع الزبائن
لضمان بقاء منتجاتنا بالقرب من عمالئنا .كما يعمل المطورون والعمالء معا في خمس مجموعات لتطوير
المنتجات التي يتطلبها السوق.
في متناول يد العمالء
يعتمد موظفينا على نهج التوجه نحو الحلول .حيث أنهم في متناول اليد مع حلولهم الفردية لعمالئنا في جميع
أنحاء العالم ألن التواصل المباشر ضروري عندما يتعلق األمر بشرح أنظمة معقدة و مناقشة المواصفات و
فهم المتطلبات .أن يكون عمالئنا المحليون هم شركائنا الكفؤ هو شرط مهم بالنسبة لنا من أجل تنفيذ المشروع
بكفاءة وتنمية.

األسترالي بيل فاغوليس على يقين
بأننا نستمع بعناية عندما يقوم بشرح
توقعات شركة النقل خاصته من
برنامج "آي .ﭬـي .يو .بالن"
.IVU.plan

سواء في دوبلن أم في دبي – موظفون
مثل مهندس المشروع رينيه كول دائما
على استعداد للعمل حيث تكون هناﻙ
حاجة إليه من أجل الضمان لزبائننا
عمليات خالية من المشاكل.
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عمليات حول العالم مع "آي .ﭬـي .يو".
IVU
"ﭬـي .أر .جروب"
VR-GROUP
هلنسكي (فنلندا)
تخطيط مواقف العربات مع "آي .ﭬـي .يو.
فيهيكل"  ،IVU.vehicleعند أﻫم تقاطعات
السكﻚ الحديدية في الوﻻية ،لـ  19سكة و
قرابة  1200قادم ومﻐادر يوميا

"سامترافيكن ستوكهولم"
SAMTRAFIKEN
(السويد)
جداول ﺯمنية إلدارة البيانات ألكﺜر من
 60000موقف باﺹ لهيﺌة النقل ،باإلﺿافة
الى دمج بيانات الحافالت (الباصات( السريعة،
وخدمات نقل المنامة ورحالت الطيران

"ترينيتاليا"
TRENITALIA
روما (إيطاليا)

"ترانسﭙـورت فور لندن"
TRANSPORT FOR LONDON
لندن (المملكة المتحدة)
وقت المﻐادرة الفعلي لـ  8500حافلة (باﺹ(
من  19000موقف في جميع أنحاء المدينة
على لوحات العرﺽ اإللكترونية ،واإلنترنت
والهواتف الذكية

"شتادفيركﻪ مونستر"
STADTWERKE MUNSTER
مونستر (ألمانيا األتحادية)

تحسين عمليات تخطيط المهام وتوﺯيع
 20000سائق ومﻀيف على القطارات مع
"آي .ﭬـي .يو .بالن"  IVU.PLANوأدوات
التحسين ﺫات الﺼلة

خدمة الدفع الﻐير نقدي على  160حافلة مع
"آي .ﭬـي .يو .ﭬـاليديتر"
 IVU.VALIDATORومراقبة تسجيل
الدخول ،وحساب تعرفة الركوب والعمليات
الحسابية األخرﻯ
" ﭬـي .بي .ﺯد".
VBZ
زيوريﺦ (سويسرا)

"ناسا"
NASA
سكسونيا أنهالت (ألمانيا)

"دي .پي .تي .آي".
DPTI
أديليد (أستراليا)

توﺯيع المهام على  1300سائق مع "آي.
ﭬـي .يو .كرو"  IVU.crewودمج نﻈام نقط
العطل السويسرية ونﻈام إدارة مواعيد
العاملين

تعمل "آي .ﭬـي .يو .كونترول"
 IVU.CONTROLعلى مراقبة نطاﻕ
ونوعية أداء وسائط النقل العام المقدمة
بالنيابة عن الدولة الفيدرالية

يستخدم "آي .ﭬـي .يو .بالن" IVU.PLAN
كنﻈام مركﺰي إلنتاﺝ الجداول الﺰمنية لـ 930
حافلة (باﺹ( 100 ,قطار و 17ترام في
منطقة أديليد

مترو كالي "أﺱ .آي".
METRO CALI S.A
سانتياغو (كولومبيا)

فروع "آي .ﭬـي .يو".
مراجع "آي .ﭬـي .يو".
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تزود "آي .ﭬـي .يو IVU ".حلول برمجية لمدن حيوية في جميع أنحاء
العالم .إذ تعمل "آي .ﭬـي .يو IVU ".حول العالم لما يصل الى نحو
 500عميل .لمزيد من المعلومات قم بتصفح موقعنا التالي:
www.ivu.de

يتم استخدام "آي .ﭬـي .يو .سويت"
 IVU.suiteكحل متكامل من التخطيط الى
الجدولة الى مراقبة األداء الى معلومات
الركاب وإدارة الحسابات في خدمات النقل
العام
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