
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ανάγκη βελτίωσης του συγκοινωνιακού έργου των αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών 

με την ταυτόχρονη αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, έχουν 

καταστήσει απαραίτητη την ενσωμάτωση τεχνολογιών αιχμής στη καθημερινή ροή των 

εργασιών των εταιρειών, που εκτελούν το συγκοινωνιακό έργο. 



 

Μια τεχνολογική λύση, που μπορεί να πετύχει μέγιστη λήψη και μετάδοση πληροφοριών σε 
πραγματικό χρόνο, είναι αυτή της τηλεμετρίας και της τηλεματικής. Το λογισμικό Skyview της 
Link Technologies αποτελεί το εργαλείο διαχείρισης του συγκοινωνιακού έργου. Όλες οι 
πληροφορίες που εξάγονται από τη συσκευή τηλεματικής που είναι εγκατεστημένη στο 
όχημα λαμβάνονται, αποκωδικοποιούνται και προβάλλονται στο λογισμικό αυτό. 

 

Απευθύνεται σε: 

 Φορείς εκτέλεσης αστικού και υπεραστικού συγκοινωνιακού έργου 

 Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

 Εταιρείες τουριστικών λεωφορείων 

 Εταιρείες οδικών εμπορευματικών μεταφορών 
 

Πλεονεκτήματα: 

 Βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας των υπηρεσιών δημοσίων 
μεταφορών 

 Περιορισμός έως και εξάλειψη του φαινομένου της εισιτηριοδιαφυγής 

 Αρτιότερη αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων 

 Μείωση δαπανών καυσίμων και συντηρήσεων 

 Παροχή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο στους επιβάτες σχετικά με την 
υπηρεσία, τις αλλαγές σε αυτήν, τις ώρες άφιξης του λεωφορείου στις στάσεις και 
την ανακοίνωση βάσει τοποθεσίας, μέσω διαφορετικών καναλιών πληροφοριών 
(π.χ. ενδείξεις στάσης, Internet, smartphones, sms) 

 Διαλειτουργικότητα με συστήματα: λογιστικής, μισθοδοσίας, διαχείρισης 
καυσίμων, παραγγελιών 

 Βελτίωση της εικόνας και αύξηση της ελκυστικότητας των δημόσιων συγκοινωνιών 
για τους επιβάτες 

 Δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης 
 

Βασικό χαρακτηριστικό του Skyview αποτελεί η εύκολη παραμετροποίηση του, ώστε να 
προσαρμόζεται στις ανάγκες και να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του κάθε 
πελάτη-χρήστη. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Έξυπνο Λεωφορείο 

Η συσκευή τηλεματικής διαθέτει τις κατάλληλες εισόδους και εξόδους για σύνδεση με τα 

περιφερειακά συστήματα του λεωφορείου, όπως μηχανή οχήματος, κλιματιστικό, 

αναγνώστη κάρτας οδηγού, ακυρωτικά και εκδοτικά μηχανήματα εντός του οχήματος, 

πινακίδα δρομολογίου, ηχητική εγκατάσταση οχήματος, εγκέφαλο (can-bus) οχήματος,  

οθόνη ενημέρωσης επιβατών, πληκτρολόγιο οδηγού, κουμπί πανικού (sos button), κάμερες 

καταμέτρησης επιβατών κτλ. 

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τη συσκευή τηλεματικής,μεταφέρονται σε πραγματικό 

χρόνο στο λογισμικό παρακολούθησης συγκοινωνιακού έργου μέσω ασύρματου δικτύου 

GSM.  

 
Προσφέρει: 

 Πλήρη εποπτεία κίνησης, ταχύτητας, κατανάλωσης καυσίμων, χιλιόμετρα που 
διανύθηκαν   

 Βελτιστοποίηση στη σχεδίαση των δρομολογίων και των ωραρίων 

 Συνδυάζεται άριστα με το έξυπνο εισητήριο 

 Ηλεκτρονική έκδοση και αξιόπιστο έλεγχο κομίστρου 

 Εργαλεία δυναμικής πληροφόρησης κοινού μέσω κινητού τηλεφώνου, ιστοσελίδας, 
έξυπνων στάσεων και τηλεφωνικού κέντρου 

 Ποιοτικά και ποσοτικά στατιστικά δεδομένα 

 Αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ οδηγού και κέντρου εποπτείας μέσω μηνυμάτων 
και φωνής 

 

 

 



 

Εφαρμογές Πληροφόρησης Επιβατικού Κοινού 

Στην κατεύθυνση της βέλτιστης εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού έχουν υλοποιηθεί 

εφαρμογές για την ενημέρωσή του σε πραγματικό χρόνο για τα δρομολόγια και τους χρόνους 

άφιξης των οχημάτων στις στάσεις. 

Ηχητική και οπτική ενημέρωση εντός του οχήματος 

Εντός του οχήματος πραγματοποιείται ηχητική αναγγελία της επόμενης στάσης του 

δρομολογίου. Επίσης σε ηλεκτρονικές πινακίδες εμφανίζεται ευανάγνωστος χάρτης καθώς 

και πληροφορίες για την επόμενη στάση του δρομολογίου που εκτελείται. Ταυτόχρονα 

μπορούν να προβάλλονται στοιχεία για μετεπιβιβάσεις, ανταποκρίσεις με άλλα μέσα 

μεταφοράς, νέα, καιρός  κτλ. 

Έξυπνες Στάσεις 

Ο επιβάτης μπορεί να ενημερωθεί μέσω των έξυπνων στάσεων(πινακίδες LED ή LCD) που 

τοποθετούνται στις στάσεις των λεωφορειακών γραμμών. 

 

 

 



 

Ιστοσελίδα 

Η ιστοσελίδα προσφέρει άμεση πληροφόρηση στους ενδιαφερόμενους για όλα τα 
δρομολόγια του φορέα. Όλα τα δεδομένα είναι δυναμικά και υπάρχει άμεση διασύνδεση με 
το σύστημα τηλεματικής και συλλογής στοιχείων από τα λεωφορεία.  

 

Με τη χρήση του εργαλείου της βέλτιστης διαδρομής, το σύστημα επιτρέπει στον χρήστη να 
επιλέξει αφετηρία και προορισμό και το λογισμικό του επιστρέφει δρομολόγια μέσω 
λεωφορείων. 

Εφαρμογές κινητών (mobile app) 

Η εταιρεία μας έχει υλοποιήσει εφαρμογές ενημέρωσης κοινού μέσω κινητών συσκευών 
(mobile apps) με λειτουργικά συστήματα Android και iOS. 

  

 

 

 



 

Μέσω της αρχικής οθόνης της εφαρμογής, ο χρήστης θα μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε: 

 Πλησιέστερες στάσεις με αυτόματο εντοπισμό θέσης 

 Θέσεις  λεωφορείων σε πραγματικό χρόνο 

 Αφίξεις γραμμών σε στάσεις 

 Πληροφορίες γραμμής 

 Πληροφορίες στάσης 

 Βέλτιστη διαδρομή 

 Αγαπημένα  

 Νέα 

 

Ο χρήστης της ιστοσελίδας μπορεί να ενημερωθεί σε πραγματικό χρόνο για την άφιξη των 
λεωφορείων στις στάσεις.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

Έξυπνο εισιτήριο  
 

Το σύστημα έξυπνου εισιτηρίου που έχει αναπτύξει η Link Technologies δίνει τη δυνατότητα 
στους επιβάτες να προμηθευτούν εισιτήριο είτε μέσω του site του φορέα, είτε μέσω mobile 
εφαρμογών, είτε με αγορά προπληρωμένης κάρτας. 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Λογισμικό διαχείρισης έκδοσης εισιτηρίου 

Ο εξοπλισμός τηλεματικής έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί και με εξοπλισμό κατάλληλο για 

έκδοση εισιτηρίων από οδηγό και εισπράκτορα. Με τη χρήση του παραπάνω εξοπλισμού και 

λογισμικού, τόσο οι οδηγοί όσο και οι εισπράκτορες, δύναται να εκδίδουν εισιτήρια εντός 

του οχήματος στους επιβάτες. 

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Στόλου, Είσπραξης Κομίστρου και Πληροφόρησης 

Επιβατών συμβάλλει αποφασιστικά στη βέλτιστη διαχείριση, παρακολούθηση, εποπτεία, 

υποστήριξη σχεδιασμού και οργάνωσης  του συγκοινωνιακού έργου του κάθε  φορέα. 

 

 

 

 


