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Geografický základ dispečerských systémů 
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Reporting, statistiky, (geo)analýzy, (geo)B.I. 

Reporting dopravního 
dispečinku 

Geoanalytické 
systémy 

a 
univerzální 

mapový modul 



Využití FCD v systémech T-MAPY 

Aktuální data 
• operační řízení ve veřejné dopravě (dispečinky veřejné dopravy) 
• operační řízení IZS (dispečinky HZS, ZZS) 
Historizovaná data 
• rekonstrukce situace v definovaném historickém okamžiku či období 
• krátko-, středně-, dlouhodobé analýzy a predikce 

• opakující se stavy 
• trendy 
• závislosti pohybu dopravního proudu na kombinaci různých podmínek a situací 

• predikce 
• optimalizace 
• nástroje a metody ovlivňování chování dopravního proudu 
Přístup k datům 
• přímý přístup ke zdroji nebo (lépe) jako součást komplexních služeb poskytujících i další data 

se vztahem k dopravě 
• vlastní historizace nebo (lépe) historizace dat na straně externího poskytovatele 
• vlastní agregace nebo (lépe) předdefinované agregace na straně externího poskytovatele 



Kontakt 

T-MAPY spol. s r.o. 
Špitálská 150, 500 03 Hradec Králové 

pracoviště Hradec Králové, Praha, Brno, Ostrava, Jablonec n. N. 

W: www.tmapy.cz 
E: info@tmapy.cz 

 
 

Mgr. Pavel Trhoň 
E: pavel.trhon@tmapy.cz 

M: +420 602 114 771 
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