Elektronické platby v dopravě
2. ročník odborné konference
o aplikaci telematiky v oblasti systémů
pro odbavení cestujících ve veřejné dopravě
21.2.2008
Malostranský palác, Praha

Odborná konference o kartových systémech a elektronických
peněženkách ve veřejné osobní dopravě a pro municipality

CÍLE KONFERENCE
•

Shrnout aktuální stav
kartových systémů v ČR

•

Referovat o stavu standardizace
a kompatibility systémů

•

Demonstrovat přístupy
k realizaci kartových systémů
z hlediska potřeb používání
ve veřejné dopravě

• Diskutovat různé možnosti
využití karet v municipalitách

Pořadatel:

KOMU JE URČENA?
Konference Elektronické platby v dopravě
je určena především zástupcům:
•

veřejné správy, měst a obcí

•

zákonodárné a výkonné moci

•

dopravních podniků

•

profesních sdružení

•

Mediální
partneři:

ORGANIZAČNÍ KONCEPT
8:30
9:00

Registrace
Zahájení
Odborné přednášky

médií.

Firemní přednášky
Diskusní panel
Doprovodná výstava

ČÍM JE VÝJIMEČNÁ?
SDT ČR bude veřejně prezentovat výsledky
prací pracovní skupiny na projektu
zpracovaného pro potřeby MD ČR s názvem:
„Telematika ve veřejné dopravě – oblast
systémů pro odbavení cestujících“.

16.00

Závěr

V průběhu akce:
Kávové přestávky
Oběd
Sborník přednášek
Konfer. materiály

Konferenci pořádá Sdružení pro dopravní telematiku ČR, www.sdt.cz. Kontaktní osoba Ing.
Jiří Matějec, tel.: 737 234 141, jiri.matejec@seznam.cz. Organizační zabezpečení konference
pro SDT ČR zajišťuje redakce časopisu TECHNOLOGIES&PROSPERITY, Ohradní 65, 140 00
Praha 4, tel.: 261 066 111, fax.: 261 066 112, www.tapmag.cz,
kontaktní osoba: Dr. Vratislav Pavlík, 603 461 093, v.pavlik@tapmag.cz

Tematické okruhy konference
Tematický okruh 1 – Strategie a legislativa
Hodnocení stavu realizace kartových systémů sloužících k platbám a odbavení
cestujících v zahraničí a v ČR.
Využití platebních karet ve veřejné dopravě a v dalších sektorech. Zákon o veřejné
dopravě, vazby „dopravní podnik-město-region-stát. Navržení procesu standardizace a
definice jednotné architektury. Stanoviska a přístupy odborné veřejnosti.

Odborná konference o kartových systémech a elektronických
peněženkách ve veřejné osobní dopravě a pro municipality

Tematický okruh 2 – Zkušenosti uživatelů
Prezentace zkušeností dopravců získaných v rámci implementací kartových systémů.
Možnosti uzpůsobení a modernizace tarifních systémů principům funkce karty a
akceptačních zařízení. Konstrukce systémů elektronické jízdenky z hlediska technického
a obchodně právního.

Tematický okruh 3 – Dostupné technologie a služby
Možnosti současných technologií při řešení kartových systémů a platebních systémů
elektronické peněženky. HW, SW, služby, projekce, dodávky, systémová integrace.

Tematický okruh 4 – Koncepční přístupy
Definice a rozbor otevřeného kartového systému,. Diskusní panel za účasti zástupce
Ministerstva dopravy ČR, prezidenta SDT ČR a vybraných přednášejících konference o
klíčových otázkách z oblasti legislativy, strategie a technologií.

PREZENTACE PARTNERŮ KONFERENCE
Rozsah služeb / typ partnerství

Generální
partner

Hlavní
partner

Citace v programu konference

9

9

Logo na webech SDT a T&P

9

9

Partner

Vystavovatel

Sponzor
kávy/oběda

9

9

9

9

9

9
9

Logo v místě občerstvení
Logo v jednacím sále

9

9

9

Distribuce materiálů posluchačům

9

9

9

20 min. firemní odborná přednáška

9

9

9

Výstavní plocha pro stánek

9

9

Garance exklusivity

9

Cena

(Kč bez DPH)

140 000

100 000

9
9

70 000

40 000

25 000
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