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Problemy JST w czasie pandemii

Problemy w Strefach Parkowania

• Wyłączone parkomaty w związku z 
ograniczeniami w TP (czasowe)

• Brak lub ograniczenie wpływów ze 
stref PP

• Dezynfekcja parkomatów

• Obsługa wybranej gotówki

• Obsługa windykacji i ograniczonego 
kontaktu z klientem

Problemy w Transporcie Publicznym

• Ograniczenia ilościowe w TP

• Ograniczenia kontaktów z kierowcą

• Dezynfekcja pojazdów, 
kasowników/biletomatów/innych 
urządzeń

• Ograniczenia wpływów z TP

• Problem obsługi windykacji i 
ograniczonego kontaktu z klientem
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Problemy JST w czasie pandemii - możliwe rozwiązania

Strefy Parkowania

• Odejście od kontaktu z parkomatami –
aplikacje mobilne (wirtualny parkomat)

• Rejestracja Pojazdu w MobApp np. w 
przypadku oferowania nawigacji na wolne 
miejsce (wirtualne PbP).

• Rezygnacja z gotówki w parkomatach, 
płatności EMV i online w MobApp

• Obsługa reklamacji/windykacji w MobApp

• Zastosowanie rozwiązań lekkich i 
zmniejszających koszty utrzymania

Transport Publiczny

• Alternatywne metody zakupu biletu tam 
gdzie możliwy jest zakup u kierowcy

• Ograniczenia kontaktu z urządzeniami 
poprzez płatności zbliżeniowe i MobApp

• Obsługa reklamacji/windykacji w MobApp

• Rezygnacja z gotówki w biletomatach, 
płatności EMV i online w MobApp

• Zastosowanie rozwiązań lekkich i 
zmniejszających koszty utrzymania



Metropolis.ISPP
Inteligentny System Płatnego Parkowania 

w oparciu o AI
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System e-parkingowy 2.0
technologii ANPRNa bazie technologii ANPR i AI

✓ Podejście platformowe do systemu z obowiązkową aplikacją mobilną i 
systemem naprowadzania na wolne miejsca

✓ Projekt strefy płatnego parkowania z uwzględnieniem analizy 
behawioralnej uczestników ruchu 

✓ Projekt infrastruktury parkingowej z uwzględnieniem optymalizacji 
kosztów utrzymania (mniej parkomatów ale np. z ładowarkami)

✓ Optymalizacja wykorzystania miejsc parkingowych z użyciem systemów 
naprowadzania i interaktywnej kontroli (PayByPlate, kontrola z ANPR)

✓ Dynamiczna informacja o zapełnieniu miejsc parkingowych (sieci 
neuronowe, uczenie maszynowe, detektory indukcyjne)

✓ Integracja z istniejącymi i wdrażanymi systemami (ITS,P&R, etc)

✓ Integracja z Cepik 2.0



Wykorzystanie wszystkich dostępnych technologii

ISPP – wielofunkcyjny system hybrydowy
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Architektura i komponenty systemu
Strefa płatnego parkowania z system opomiarowania miejsc parkingowych

• Podsystem zarządzania parkingami wraz z API Integracyjnym.

• Podsystem rozpoznawania zajętości miejsc i naruszeń oraz zarzadzania tablicami VMS.

→ Moduł zarządzania Tablicami VMS,

→ Moduł rozpoznawania zajętości i naruszeń,

→ Moduł raportowy,

→ Moduł predykcji.

• Szyna usług.

• Podsystem monitorowania parkingów.

• Aplikacja mobilna.

Komponenty zewnętrzne systemu:  Istniejący system ITS
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• Możliwe użycie kamer bez analityki

• Analiza z małej ilości klatek – zmiany po 
klatkowe

• Duża ilość otwartych bibliotek i próbek 
do uczenia sieci neuronowych

• Bardzo wysoka skuteczność przy niskiej 
rozdzielczości obrazu

• Wysoka skuteczność w trudnych 
warunkach atmosferycznych 
(jesień/zima)

Analiza wideo z użyciem połączonych ML+DP
Nowe podejście do analizy wideo z AI – dlaczego jest najlepsze?
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Kluczowe funkcjonalności systemu centralnego ISPP

• System inteligentnej strefy parkowania
Metropolis.ISPP został wyposażony w funkcje
oraz technologie, które w pełni odpowiadają
potrzebom Twojego miasta.

• Wykorzystuje analizę wideo z użyciem
technologii machine learning i deep learning
(sieci neuronowe).

• Charakteryzuje się bardzo wysoką
skutecznością rozpoznawania przy niskiej
rozdzielczości obrazu oraz trudnych
warunkach atmosferycznych.

• Pracuje w modelu hybrydowym: analiza wideo
wraz z wykorzystaniem technologii czujników
indukcyjnych i laserowych.

• Pozwala na dołączanie nowych funkcjonalności
analitycznych w zależności od mocy obliczeniowej
CPD lub wykupionej usługi chmurowej.

• Umożliwia prezentację zajętości zarówno w
aplikacji mobilnej, jak i na tablicach zmiennej treści
VMS.

• Może zostać zainstalowany w modelu on-premise,
jak i w wersji chmurowej.

• Zapewnia optymalizację pracy kontrolerów
w strefie parkowania.

• Obsługuje zgłoszenia obywatelskie z aplikacji
mobilnej.
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• Umożliwia wyszukiwanie miejsca i filtrowanie opcji parkingów w
przypadku wielu podstref.

• Wskazuje konkretny parking wraz z opłatami i dodatkowymi
informacjami.

• Prowadzi na wybrany parking informując ilu innych użytkowników
kieruje się na to samo miejsce.

• Pozwala na wysyłanie zgłoszeń obywatelskich o nieprawidłowym
parkowaniu, uszkodzonej infrastrukturze drogowej etc.

• Informuje o opłaconym czasie w parkomacie tradycyjnym

• Umożliwia płatność w aplikacjach mobilnych operatorów
parkingowych, jak również w aplikacji „wirtualny parkomat”.

• Jest dostępna na platformach iOS i Android.

Kluczowe funkcjonalności aplikacji mobilnej ISPP



Kluczowe korzyści z wdrozenia systemu ISPP

Dla użytkownika

• Redukuje czas związany z poszukiwaniem wolnego miejsca,
co przekłada się wprost na oszczędność paliwa
i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.

• Pozwala na zdalną realizację płatności na określony czas.

• Umożliwia przekierowanie z poziomu aplikacji mobilnej do
aplikacji 5 obecnych w Polsce mobilnych operatorów
parkingowych (Skycash, MPay, Pango, moBilet, ePark).

• Zapewnia szybki dostęp informacji o kosztach i godzinach
funkcjonowania strefy.

• Dostarcza aktualne dane o liczbie użytkowników systemu
kierujących się na wybranemiejsce.

• Podnosi bezpieczeństwo i sprawia, że strefa parkowania
staje się parkingiemdozorowanym.

Dla zarządcy strefy płatnego 
parkowania

• Pozwala na wykorzystanie istniejącej infrastruktury do
monitoringu, co znaczne obniża koszty inwestycji.

• Dostarcza dokładne informacje o dostępności miejsc
oraz opłatach, podnosząc w ten sposób efektywność
działań kontrolnych, przy równoczesnym ograniczeniu
zaangażowania personelu.

• Zapewnia najniższe koszty obsługi, dzięki
wykorzystaniu płatności mobilnych (online).

• Umożliwia zdalną obsługę, co podnosi poziom
bezpieczeństwa użytkowników w czasie zagrożenia
pandemicznego.

• Ułatwia windykację należności, dzięki dostępowi do
wieloaspektowego materiału dowodowego w postaci
nagrań wideo.
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Przykładowy zakres wdrożenia dla miast

Rozwiązanie hybrydowe dla parkingów SPP

• Instalacja około 1 kamery na około 20-30 miejsc 

• Instalacja połowy wymaganych parkomatów – 1 na 60-70 miejsc

• System Hybrydowy obsługujący kamery, parkomaty, sensory indukcyjne

• Aplikacja mobilna z nawigacją na miejsca parkingowe z wbudowaną płatnością 
internetową i/lub przekierowaniem do innych aplikacji mobilnych do płatności za 
parkingi

• Wykorzystanie istniejącej infrastruktury pasywnej (słupy, przyłącza i światłowody

• Dostawa nowego systemu kontroli i windykacji współpracującego z opcjonalnym 
systemem kontroli (pojazd z kamerami ANPR)
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Porównanie kosztów systemów parkingowych
Koszty standardowej strefy opartej wyłącznie o parkomaty koszt jednostkowy ilość czas (miesiące) koszt razem
Koszt wdrożenia (PM, instalacje uruchomienie) 20 000,00 zł 1 5 100 000,00 zł

Parkomaty PbP + EMV 18 500,00 zł 90 60 1 665 000,00 zł

Koszty utrzymania sprzetu /.szt (gwarancja serwis) 150,00 zł 90 60 810 000,00 zł

Koszty obsługi Parkomatów (konserwacja, wymiana papieru z kosztem papieru) 200,00 zł 90 60 1 080 000,00 zł

Koszty prowizji emv 20% transakcji 2,00% 20% 60 48 000,00 zł

Koszty prowizji banku 3,00% 80% 60 288 000,00 zł

Koszty osobowe (2 etaty) obsluga gotówki, drobna obsługa parkomatów 5 000,00 zł 4 60 1 200 000,00 zł

Koszty dodatkowe (samochód) 4 500,00 zł 1% 60 270 000,00 zł

System windykacyjny i kontrolerski 240 000,00 zł 1 60 240 000,00 zł

Kontrolerzy 5 000,00 zł 6 60 1 800 000,00 zł

Razem 7 501 000,00 zł

Koszty strefy opartej o system Video i AI koszt jednostkowy ilość czas (miesiące) koszt razem
Koszt wdrożenia (PM, instalacje uruchomienie) 20 000,00 zł 1 9 180 000,00 zł

Moduł analityczny AI / per miejsce parkingowe 150,00 zł 2500 60 375 000,00 zł

Kamery 3 000,00 zł 90 60 270 000,00 zł

Słupy 2 000,00 zł 45 60 90 000,00 zł

Przyłącza 10 000,00 zł 45 60 450 000,00 zł
Transmisja LTE lub usługa np. światłowodowa 100,00 zł 45 60 270 000,00 zł

Koszt utrzymania chmury obliczeniowej lub Serwerów z kartami T4 8 000,00 zł 1 60 480 000,00 zł

Koszt utrzymania systemu 10 000,00 zł 1 60 600 000,00 zł

Koszt utrzymania aplikacji mobilnej 7 000,00 zł 1 60 420 000,00 zł

Koszty prowizji platnosci mobilnej 1% 100% 60 120 000,00 zł

System windykacyjny i kontrolerski 240 000,00 zł 1 60 240 000,00 zł

Kontrolerzy 5 000,00 zł 2 60 600 000,00 zł

Razem 4 095 000,00 zł

Koszty strefy opartej o system Video i wspomaganej z mniejszą ilością parkomatów koszt jednostkowy ilość czas (miesiące) koszt razem
Koszt wdrożenia (PM, instalacje uruchomienie) 20 000,00 zł 1 9 180 000,00 zł

Moduł analityczny AI / per miejsce parkingowe 150,00 zł 2500 60 375 000,00 zł

Kamery 3 000,00 zł 90 60 270 000,00 zł

Slupy 2 000,00 zł 45 60 90 000,00 zł

Przylacza 10 000,00 zł 45 60 450 000,00 zł
Transmisja LTE lub usługa np. światłowodowa 100,00 zł 45 60 270 000,00 zł

Koszt utrzymania chmury obliczeniowej lub Serwerów z kartami T4 8 000,00 zł 1 60 480 000,00 zł

Koszt utrzymania systemu 10 000,00 zł 1 60 600 000,00 zł

Koszt utrzymania aplikacji mobilnej 7 000,00 zł 1 60 420 000,00 zł

Koszty prowizji platnosci mobilnej 1% 60% 60 72 000,00 zł

System windykacyjny i kontrolerski 240 000,00 zł 1 60 240 000,00 zł

Kontrolerzy 5 000,00 zł 3 60 900 000,00 zł

Opcjonalne parkomaty ustawione rzadziej PbP + EMV 18 500,00 zł 45 60 832 500,00 zł

Opcjonalna obsługa 1 etat 5 000,00 zł 1 60 300 000,00 zł

Koszty prowizji emv 20% transakcji 2,00% 20% 60 48 000,00 zł

Koszty prowizji banku 3,00% 20% 60 72 000,00 zł

Razem 5 599 500,00 zł



Metropolis.SPO
Kontocentryczny system poboru opłat z 

wykorzystaniem OpenPayment i 
wielofunkcyjnej aplikacji mobilnej
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Kluczowe cechy rozwiązania 

Kompleksowe Konta Klientów

Nowoczesna Infrastruktura 

Nowoczesny System Zarządzania 

Bezpieczne i Elastyczne Rozliczenia

System Otwarty „by Design”

Różnorodni Klienci Usług

Bezpieczne Identyfikatory Klientów

Nowoczesne Kanały Dostępu
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• Portal klienta i aplikacja mobilna umożliwiające zdalne i 
bezgotówkowe zakupy, wygodne odbywanie podróży oraz poznanie 
oferty miasta

• Obsługa nowoczesnych kanałów płatności, również zbliżeniowych 
kart płatniczych w zgodnie z najnowszymi wytycznymi organizacji 
VISA/MasterCard

• Nowoczesne i bezpieczne zbliżeniowe karty miejskie/mieszkańca

• Kreowanie promocji i ofert specjalnych dla pasażerów/mieszkańców 
(CRM) z uwzględnieniem usług partnerów Miasta

• Obsługa podróży w oparciu o bilety czasowe, strefowe, 
krótkookresowe, długookresowe, odległościowe (CiCo)

• Obsługa rozliczeń pieniężnych, dofinansowań, ulg, integracja F-K

• Zintegrowane wyposażenie pojazdów, kontrolerów, stacjonarnych 
i mobilnych punktów sprzedaży

Nowoczesny i kompleksowy system budowy 
lojalności i obsługi pasażera/mieszkańca



Usługi systemu centralnego: 
zarządzanie, konfiguracja, akwizycja danych, processing transakcji, monitoring, 

bezpieczeństwo (kryptografia), TMS, usługi płatnicze i rozliczeniowe

Linux
EMV

Windows / Linux
+ pozostała infr.

PayDroid
EMV

REST API, IoT API, Mikroserwisy, Konteneryzacja, Cloud, ELK

+Antena, Drukarka, Karty SIM/SAM, 
Akcesoria …

API (REST/MQTT)

Metropolis SPO: na przykładzie MZK Tychy
Helicopter view
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Niezbędne uzupełnienie portfolio usług miasta
Mobilna Aplikacja Pasażera

Samoobsługowy Punkt Obsługi Pasażera / Mieszkańca:

→ Zakup biletów ZTM bezpośrednio w aplikacji mobilnej: 
pełna taryfa spójnie z Portalem Klienta

→ „Kup i jedź”: błyskawiczny zakup skasowanych biletów 
jednorazowych

→ Umożliwienie podróży na terenie GZM oparciu o aplikację: 
bez oczekiwania na dystrybucję biletu „na kartę”, 
w oparciu o bezpieczny (krytografia) QR kod

→ Dwustronna komunikacja z mieszkańcami, możliwość 
publikacji powiadomień/komunikatów

→ Pełny cykl obsługi zgłoszeń i reklamacji pasażerów
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„
Nagroda Smart City Forum 2019 

w kategorii: 

Smart City powyżej 500 tys. 
Mieszkańców

Za:
Za wdrożenie największego w Polsce systemu płatności 
EMV w transporcie publicznym z zastosowaniem taryfy 

odległościowej w oparciu o uniwersalny autokomputer z 
MS Windows IoT w mieście Tychy oraz za wdrożenie 

otwartego systemu zgodnego z filozofią smart City 4.0 
współpracującego z innowacyjną platformą dla 

transportu publicznego w ramach Śląskiej Karty Miejskiej
Dla:

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia



Dziękuję za uwagę.

Paweł Sokołowski

tel. kom.: +48 603 594 251 
e-mail: pawel.sokolowski@assecods.pl
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