


Interaktivní plány dopravy
inovativní mapové řešení a propagace
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Jsme dynamická firma, která svým 
zákazníkům nabízí kreativitu a inovativní 
přístup k tvorbě kartografických produktů, 
geografických informačních systémů a inter-
netových aplikací.
 
Specializujeme se na veřejnou dopravu. 
Máme reference a potřebné know-how na 
zpracování, tvorbu a aktualizaci plánů sítě 
linek. 

Naše produkty vychází z reálných potřeb 
koncových uživatelů. Díky individuálnímu 
přístupu k požadavkům našich zákazníků jsme 
úspěšní v naplnění jejich očekávání.

Jsme hrdými dodavateli těchto podniků:

�  KODIS s.r.o.
�  KORDIS JMK, spol. s r.o.
�  Koordinátor IDS Karlovarského kraje p.o.
�  Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
�  Dopravní podnik města Brna, a.s.
�  Dopravní podnik Ostrava a.s.
�  Dopravní podnik Opava a.s.

Naše plány jsou oblíbené u cestující veřejnosti, 
vyzkoušejte si je i vy!

Http://kodis.planydopravy.cz
Http://ostrava.planydopravy.cz

Http://opava.planydopravy.cz

… více aplikací na www.PlanyDopravy.cz
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To jsou Interaktivní plány dopravy!

Interaktivní plán dopravy (IPD) je v podstatě 
živé schéma veřejné dopravy, zobrazující 
aktuální situaci na komunikacích sledovaného 
území. IPD cestujícím poradí, odkud kam,       
v kolik hodin a za jak dlouho se dostanou. 
Mimo to jim ještě navíc poskytne spoustu 
dalších užitečných informací z oblasti 
cestovního ruchu, včetně kompletních 
mapových podkladů.

IPD je produkt nabízený provozovatelům         
a integrátorům dopravy jako nezastupitelný 
komuni-kační a propagační prostředek. 

Prezentujte aktuální provoz veřejné dopravy 
ve vašem městě či regionu formou hravého    
a atraktivního plánu v prostředí internetu i vy!

Moderní mapové řešení

vzdy aktualni
 vzdy dostupne 

a lidem srozumitelne



04

Vyjímečně bohatý na informace a překvapivě 
čitelný díky interaktivitě. K zastávkám, 
linkám, obcím, bodům zájmu a ostatním 
objektům jsou připojeny další užitečné 
informace … popisy, odkazy, fotografie, zvuk, 
…. Stačí na objekt kliknout a nebo nad ním 
pouze přejet myší.

Odkazujte se na zastávky, linky a výluky          
z vašich webových stránek přímo do IPD. 
Využijte interaktivitu naplno!
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Jízdním řádům dáváme jedinečnou grafickou 
podobu, která vyniká přehledností a srozumi-
telností. Díky variabilitě vytváříme jak plány    
s reálným vedením linek, tak i účelová 
schémata. Vyberte si!

Barvy a symboly volíme tak, aby působily 
příjemně, cestující se v mapě snadno 
orientovali a nacházeli požadované informace. 

Kartografická společnost České republiky 
udělila IPD ocenění za jejich zpracování            
v prestižní soutěži Mapa roku.

Profesionální kartografické zpracování 
a design

prehledne  

 poutave

variabilni
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Jedním kliknutím lze zobrazit připravená 
témata nebo jejich kombinace … 
 
- noční linky
- bezbariérová mapa provozu
- víkendový provoz
- cyklobusy
- objekty cestovního ruchu
- a další.

IPD cestujícím umožní pracovat pouze            
s objekty zvolených témat, tj. vyhledávat 
objekty, zobrazovat bližší informace, plánovat 
mezi nimi spojení atd.

Témata a vrstvy

vazba verejne dopravy na cestovni ruch

dve, tri, ctyri, ...temata v jednom planu

katalog objektu cestovniho ruchu
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Snadná lokalizace zastávek a objektů 
cestovního ruchu podle názvu nebo spádové 
ulice. Aplikace zobrazí průběh hledané linky    
a ostatní obsah plánu ustoupí do pozadí.

Pomocí praporků lze naplánovat spojení         
„z – do“ zastávky, objektu, ulice nebo obce. 
Výpis konkrétních spojů získáme ze serveru 
třetích stran. Parametry spojení lze zadat také 
z info karty nástupní, výstupní zastávky. 

Intuitivně řešené vyhledávání přináší oblibu       
a použitelnost u cestujících.

Vyhledávání a plánování

intuitivni ovladani

siroke moznosti planovani trasy
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Informace o provozu prezentované formou 
IPD jsou dostupné opravdu všem. Nabízíme 
několik verzí distribučních balíčků:

INTERNET – pro uživatele připojené 
k internetu on-line

DESKTOP – pro uživatele, kteří chtějí 
pracovat v režimu off-line a nebo 
chtějí plán poslat emailem, uložit na 
flash disk nebo CD/DVD.

KIOSEK – distribuce na veřejných PC 
s dotykovou obrazovkou

 

Vaše investice do IPD bude zúročena efektivní 
distribucí.

Efektivní distribuce

vsem na dosah ruky

         prenositelne na mediich
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IPD dodáváme v několika úrovních 
podrobnosti. Lze mezi nimi plynule přecházet 
a vyhledávat spojení napříč plány. Každá 
úroveň představuje samostatně spustitelný 
plán.

Ideální způsob, jak propojit veřejnou dopravu     
v rámci kraje s tou městskou.

Plány ve vrstvách … zoomujte!

cestujeme po celem kraji
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Dáváme vám možnost poskytovat služby 
vysokého standardu. Nabídněte cestujícím 
mapu s čerstvými a vždy aktuálními informa-
cemi!

V rámci služeb aktualizační podpory 
provádíme zákres výluk a jiných změn             
v dopravě. Vy s aktualizací nemáte práci ani 
starosti.

Garantujeme dobu zpracování požadavku až 
do 72 hodin od oznámení. Pro zákazníky 
pracujeme i o víkendu a ve svátcích!
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Vynasnažíme se, abyste s nákupem plánů 
neměli žádné starosti.

Nákup a tvorba IPD vám nepřinese nové 
starosti a povinnosti. Spolehněte se na naši 
kreativitu a privátní přístup k vašim 
požadavkům.

Navrhneme nejlepší způsob mapového 
řešení, doporučíme vám volitelné moduly 
aplikace a vy si vyberete. O
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kontaktujte nás

telefonem: 
+420 585 561 215
+420 774 152 093

e-mailem: 
obchod@planydopravy.cz

volba parametrů a modulů

máte nový plán

Zvolíme vhodný způsob zákresu a rozvrstvení 
informací.

Z modulů aplikace sestavíme vhodnou konfi-
guraci, která nejlépe splní vaše očekávání.

Na našem webu a stránkách planydopravy.cz 
je dostupný nový IPD. 

Poskytujeme vám služby v rámci aktualizační 
podpory.

Cestující mají k dispozici vždy aktuální 
informace. Kdykoliv máte možnost rozšířit 
funkce IPD nebo požádat o upgrade aplikace.



SmartGIS s.r.o.
Tovární 42a
779 00 Olomouc
Tel. 585 561 215, 774 152 093
www.smartgis.cz

obchod@planydopravy.cz
www.PlanyDopravy.cz


