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Предизвикателства пред общините
• Бързо административно обслужване за гражданите и бизнеса
• Развитие на електронни услуги
• Защита на данни
• Развитие и защита на градската среда
• Защита на гражданите
• Управление на ресурсите
• Управление и контрол на сметоизвозването
• Управление и планиране на трафика
• Зони за паркиране

• Предвидим градски транспорт
• Опазване на околна среда
• Социални услуги
• Качествено на училищното образование
• Създаване на среда подходяща за предприемачи
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5G в „Умния град“ - Интелигентен и устойчив град
• Обществен
платформи

транспорт

-

§

AVL

Cloud
Server

ticketing

• Градско видео наблюдение
• Професионални WiFi решения
граждани и администрация

5G

Разплащане

в

полза

IoT

на
Еко
стикер

Открит паркинг

• Smart Parking решения
Метео
станция

• Мониторинг на параметрите на реки и язовири
• Умно сметоизвозване

Станция на
прахови
частици
Закрит
паркинг

• Улично осветление
• Мониторинг на качеството на въздуха

VMS

VMS

Камера за
автомобил
ни номера

СЕНЗОРИ

• Услуга - Сайт билдър

Броене на
автомобили

• Дигитално образование
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Обществен транспорт - AVL § ticketing платформи
Ползи за общините:
• Управление, контрол и планиране на превозните средства
извършващи превоз на пътници
• Повишаване безопасността на пътниците чрез системи за
видео контрол
• Предоставяне на предвидима услуга на гражданите
• Приоритизиране на трафик
• Статистика за изпълнените курсове
• Информация за брой пътници и натовареността в
различните райони и часови периоди
• Планиране на разходи и приходи

Ползи за гражданите
• Ясна информация за пътниците и възможности за планиране
на пътувания
• Различни методи за плащане на пътнически документи
• Качествен, удобен и безопасен транспорт
• Обществен контрол
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5G приложения за автобус
Интернет
5G базова
станция

Платформа

5G основна
мрежа

Център за наблюдение

Наблюдение на
поведението при
шофиране
Показване на
информация за
маршрута

Интелигентен екран

HD камера
5G CPE

ADAS камера
DSM камера

5G-базирани Wi-Fi

Автобусен превоз
с Wi-Fi

AI КУТИЯ

HD видео
наблюдение

Намаляване на грешките при шофиране

Подобряване на удобството на пътниците

Подобряване на сигурността
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Интелигентни транспортни средства
Интелигентна система за транспорт
Наблюдение в реално време

Информационна заявка

Статистическа цел

Превозно средство за патрул в
периметър с автономно шофиране

Превозно средство за товари
с безпилотно шофиране

Интелигентна платформа
за управление в облака
Многоточково
позициониране

Позициониране

5G
Наблюдение на
периметъра
5G

Наблюдение: Онлайн наблюдение и управление на състоянието,
трафика и нарушенията на превозни средства с обратна връзка и
проследяване.

Наблюдение на
периметъра

Uwb

5G
Uwb

Патрулен автомобил
автономно шофиране
Товарен автомобил безпилотното шофиране

Превенция: Въз основа на интелигентната платформа за управление в
облака, предупрежденията в реално време могат да бъдат приложени за
всички превозни средства, за да се помогне на водачите и да се осигури
безопасно шофиране.
Спестяване на разходи: Намаляване на наемането на работна ръка,
намаляване на човешки грешки, подобряване на ефективността.
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Видеонаблюдение
ГРАДСКО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
• Съвременни системи за видеонаблюдение,
приложими в различни зони и обекти в градовете:
✓ Транспорт
✓ Учебни заведения
✓ Институции
✓ Масови мероприятия
✓ Паркове и градини
✓ Паметници на културата
• Достъпни решения по зададен индивидуален
дизайн

Общината: сигурност, контрол и
превенция, гаранция на
обществения ред, ефективно
подпомагане и регулиране на
спешна помощ, полиция и
образователни институции.
Гражданите: 30% намаляване на
битова престъпност, мониторинг
на публични места

• Високо качество и нисък разход за поддръжка
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Професионални WiFi решения в полза
на граждани и администрация
Зони на приложение

Ползи

• Обществено значими градски
зони

• Архитектура

• Обществени и административни
сгради с мрежи за ползване от
граждани и служители

• Сигурност и защитеност

• Изграждане на WiFi мрежи в
училища за целта на
образованието

• Конфигурация и мениджмънт
• Автентикация
• Капацитет на мрежата
• Качество на услугите

• Каптивация
• Статистика
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Aвтоматизирани паркинг системи
СИСТЕМА ЗА УМЕН ПАРКИНГ

1

2

3

4

P
свободни места
за паркиране

навигиране до
паркомястото

сензорите за заетост,
събират данните в
реално време

заплащане на
сумата за
престои

Община: подреден и
чист град. Ясно
дефинирани зони за
паркиране. Финансова
дисциплина.
Граждани: Пести
време, предвидимост
и удобство, улеснява
пешеходците.
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Aвтоматизирани паркинг системи
СИСТЕМА ЗА ТАКСУВАНЕ НА КЛИЕНТИ В ОТКРИТИ
И ЗАКРИТИ ЗОНИ

Компоненти:
• Бариера
• Колонка за вход
• Разплащателен терминал
• Камера за разпознаване
номера на автомобили

Община: контрол на
достъпа и коректно
такусване на клиентите.
Граждани: Повишена
сигурност и управление,
спестява време за
осигуряване на
безпроблемно, бързо и
удобно паркиране.

• Колонка за изход
• Работно място с оператор

9

Aвтоматизирани паркинг системи
СИСТЕМА ЗА ТАКСУВАНЕ НА КЛИЕНТИ В
ОТКРИТИ И ЗАКРИТИ ЗОНИ

Принципна схема:

Мониторинг
Център
–
по-добра
печалба на собственика на паркинг
чрез:
•

Съкращаване на разходите за заплати

•

Винаги адекватно и учтиво обслужване

•

Бърза

реакция

при

възникнали

проблеми
•

Собствени

технически

екипи

за

проблеми
•

Бързи справки за собствениците на
паркинги
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Мониторинг на реки и язовири
ИЗМЕРВАНЕ НА НИВОТО НА ЯЗОВИРИ И РЕКИ
Община: контрол, възможност
за бърза и адекватна реакция,
кризисен мениджмънт,
превенция и минимизиране на
рисковете при бедствия

Граждани: сигурност,
спокойствие максимално време
за реакция при бедствие
•

Мониторинг на състоянието на язовирните стени и
съоръженията свързани с тях.

•

Предаване на данни в реално време с цел минимизиране
риска от наводнения.

•

Активиране на аларми при възникнали инциденти и
максимална гъвкавост за адекватна реакция.

•

Пълна информационна свързаност на всички лица по веригата.
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Управление на отпадъци
Община:
контролира и
оптимизира разходите на
сметосъбиращите фирми

УМНИ КОНТЕЙНЕРИ
ЗА ВСЕКИ КОНТЕЙНЕР ЗНАЕМ:
✓
✓
✓
✓
✓

колко е пълен
кога се изпразва
кога има пожар
кога се мести
къде се намира

Сметосъбиращи фирми:
получават
актуални
маршрути и повишават
ефективността

Граждани: Оптимизиране
на такса „смет“ на базата
на реалното количество
отпадъци

Оптимизиране на маршрута
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Улично осветление
ИНТЕЛИГЕНТНИ РЕШЕНИЯ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ
Община: енергоспестяване,
намаляване на разходите,
отдалечен мониторинг и
контрол на всяка лампа,
оптимизиране на заетост на
персонала.

• Спестяване на ел. енергия
• Отдалечен мониторинг и контрол на всяка лампа
• Възможности за надграждане
Контролер на
лампите

мобилно приложение

Граждани: сигурност,
удобство, спокойствие, пониски такси за осветление.

Касети за
управление
на уличното
осветление

13

Мониторинг и измерване качеството на въздуха
Съчетаваме бизнес и технологичен подход
•

Предоставя точни измервания на ключови параметри за оценка качеството на въздуха.

•

Формира се индекс за качеството на атмосферния въздух, съгласно директивите на Европейския съюз.

•

Възможност за следене на допълнителни параметри като скорост, посока на вятъра и слънцегреене.
Община: отговаря на
директивите на Европейския
съюз, предварително
прогнозиране на качеството на
въздуха, спестява време,
прогнозира
разпространяването на
замърсяването.
Граждани: подобряване
качеството на живот и
градската среда.
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Услуга - Сайт билдър
• Софтуер, който позволява да изградите собствен сайт
• Лесно оформяне на визия
• Лого дизайнер
• Интеграции
• Оптимизация
• Управление и настройки

• SSL сертификати
• Адаптивност към различни екрани
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Умна пейка
Дизайн
Пейките-книги са изработени от фибростъкло и са с размери 125 х 50
х 90 см, тегло 22 кг. Имат издръжливост на натоварване до 150 кг.
Подходящи са за парково обзавеждане, детски градини, училища,
библиотеки и като част от градската среда.
Функционалности
Освен невероятния си дизайн, “умната” пейка-книга има още много
скрити качества:
•

Място за зареждане на мобилни устройства

•

Възможност за вграждане на Wi-Fi hot spot.

•

Уникален дизайн, с възможност за смяна на посланието изобразено на
пейката.
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Умна масичка
Дизайн
Умната масичка представлява хоризонтална плоскост с дизайнерска
визия от дърво или фибростъкло, която се монтира в средната част на
конструкцията на уличен стълб с рогатка и осветително тяло. Стълба е
изработен от чугун с дизайнерска форма
Функционалности
Умнаната масичка дава възможност :
• Да се зареждат с USB кабел на ползвателя преносими устройства
(телефони, таблети, фотоапарати и др.)
• Възможност за вграждане на Wi-Fi hot spot, който ще осигури зона с
безплатен интернет около „Умната масичка“.
• Масичката позволява едновременно бързо зареждане с ток до 4 преносими
устройства.
•

Размери на чугунен осветителен стълб H=4.20m с LED осветителен
модул, с минимум една рогатка и осветително тяло.

•

„Умната масичка“ има дизайнерски вид и се закрепва за стълба, с вградени
аксесоари в нея. Може да бъде от дърво или от фибростъкло.
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Дигитално образование

• Индивидуални решения за дигитална интерактивна,
мултимедийна среда за обучение
• Повишаване на дигитални уменията

• Изграждане на училищна STEM среда
• Училищно предприемачество
• Материално обезпечаване за нуждите на дигиталното
образование
• Изкуствен интелект в образованието
• Свързаност между училищата
• Единна електронна идентичност
• Безопасна електронна среда
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Дигитализация на учебния процес
•

Единни информационни системи

•

IoT за съставяне на учебна програма и
автоматизация.

•

Високоскоростна инфраструктура, обезпечаваща
учебния процес и подпомагащите системи

•

Системна интеграция с водещите Облачни услуги

•

Автоматизирано планиране на учебната програма

•

Анализи и статистики
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Електронна администрация
• Достъп на администрацията до единни бази данни
• Електронно гласуване на общинските съвети
• Достъп до електронни документи
• Лесно търсене на документи
• Защитена информационна среда
• Създаване на приложения в полза на гражданите

20

Враца – умният град на северозапада

Проект за умен паркинг стартира в
Бургас
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Благодаря!
С пожелание за бъдеща
съвместна работа!
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