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SYSTEMY INFORMACJI DROGOWEJ - ROAD INFORMATION SYSTEMS
TELPORT jest rodziną systemów informatycznych z dziedziny ITS
(Inteligentnych Systemów Transportowych), przeznaczonych do
wspomagania działań służb drogowych w zakresie zarządzania i
utrzymania sieci drogowej. System TELPORT obejmuje aplikacje
wspierające osłonę meteorologiczną dróg, monitorowanie
parametrów ruchu drogowego, zarządzanie pracą znaków zmiennej
treści, łączność alarmową SOS oraz dozór wizyjny sieci drogowej.

TELPORT is a family of information systems in the field of ITS
(Intelligent Transport Systems), intended to support the activities of
services in the field of management and maintenance of the road
network. TELPORT system includes applications provided to road
weather support, road traffic monitoring, VMS signs management,
emergency telephone communication and video surveillance of the
road network.

TELPORT współpracuje z siecią terminali drogowych, którymi mogą
być: stacje meteorologiczne, stacje pomiaru ruchu, znaki zmiennej
treści i tablice informacyjne, kamery wizyjne i kolumny łączności
alarmowej SOS.

TELPORT cooperates with the network of road terminals, such as
weather stations, traffic measurement stations, variable message
signs and information boards, video cameras and SOS roadside
cabinets.

TELPORT pracuje w trybie on-line, w oparciu o aktywne połączenie
sieciowe i środowisko nowoczesnych przeglądarek internetowych.
W celu uzyskania zamierzonej wydajności pracy systemu zaleca się
korzystanie z przeglądarki Google Chrome.

TELPORT works on-line, based on the active network connection
and environment of modern web browsers. In order to achieve the
intended performance it is recommended to use Google Chrome web
browser.

Prezentacja informacji drogowej w aplikacjach systemu TELPORT
odbywa się za pośrednictwem tabel i wykresów. Intuicyjny interfejs
użytkownika umożliwia łatwe zarządzanie modułami systemu i
elastyczne dopasowanie ich konfiguracji do zmieniających się
warunków na sieci drogowej. Platformą wizualizacji jest sieć Internet,
dzięki czemu uzyskano szerokie możliwości efektywnej dystrybucji
informacji drogowej, ograniczone jedynie prawami dostępu
użytkowników systemu.

Presentation of road information in TELPORT system applications is
done through tables and graphs. The user-friendly interface opens
the way for easy management of system modules, allowing their
configuration profiles to be flexibly adapted to ever-changing road
conditions. The platform of visualization is the internet network by
virtue of its exceptional capabilities to distribute road information,
restricted merely by the user’s access rights.
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