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Yolcu Sayma
Sistemi
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Ta nan yolcu say s (günlük, haftal k, ayl k)



En fazla yolcu ta nan hatlar



Yolcu say m yap lan araç say s

Yolcu Sayma ve Raporlama
Sisteminin Operasyonel ve
Ekonomik Faydalar



Tüm araçlardaki (Otobüs, Tren, Tramvay) anl k yolcu say s





En fazla yolcu ta nan araçlar (Otobüs, Tren, Tramvay)

Toplam yolcu ve sefer say lar gibi kritik bilgilere anl k olarak
eri ebilme



Anl k olarak en fazla yolcusu olan 5 araç/hat



Yolcu, hat, sefer ve duraklara/istasyonlara göre yo unluk
raporlar elde edebilme



En çok yolcu binen 5 durak/istasyon ve yolcu say lar



En çok yolcu inen 5 durak/istasyon ve yolcu say lar



En yo un inen ve binen yolcu say s na sahip 5 durak/istasyon ve
yolcu say lar



Anl k yolcu say lar (tüm hatlar, seçili hatlar veya seferler için)

Yönetim Özet Ekran Göstergeleri

Otomatik Yolcu Sayma sistemi, günümüz ehir hayat nda
vazgeçilmez parças olan toplu ta ma araçlar n n (otobüs, tren,
tramway, vb.) ve araç losunu i leten kurumlar n verimlili i için
kritik önem seviyesine sahip sistemlerdir. Verimli ve etkin bir rota
planlamas , yolcu bekleme sürelerinin azalt lmas , toplu ta man n
yaratt tra in düzenlenmesi ve araç içi yolculuk kalitesinin
artt r lmas na yönelik yap lacak olan çal malara temel te kil eden
binen ve inen yolcu say s n hesaplamak, innoCount yolcu sayma
sistemiyle art k mümkün.

29B, 58, 500A
WAITING 05

%98 e varan hassasiyet ile yolcu say m n hatas z yapabilen üstün
sensör teknolojisi, geli mi video analiz ve raporlama yaz l m ndan
olu an sistem, zorlu ortam ko ullar nda sorunsuz çal abilen
endüstriyel mobil bir araç bilgisayar üzerinden, 7/24 anl k olarak
kontrol edilebilmektedir.
Sistemin GPS takip özelli i sayesinde, araçlar n lokasyon ve rota
bilgisine anl k olarak harita üzerinden ula larak, durak/istasyon
veya lokasyon bazl yolcu yo unlu u tespit edilebilmektedir.
Böylelikle hat ve sefer planlamalar n n etkin bir ekilde yap lmas
sa lan r.
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Yolcu Sayma Sisteminin Özellikleri;
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Geli mi 3D Sensör Teknolojisi ile %98 e Varan Yolcu
Say m Hassasiyeti



Binen ve nen Yolcu Say m n Ayn Anda Her ki Yönde
Yapabilme



Harita Üzerinden Anl k Rota ve Araç Takibi Yapabilme





Grup Halinde Binen ve nen Yolcular Hassas 3D
Teknolojisi le Sayma

Araç Üzerinde Çal maya Uygun e-Mark
Serti kasyonu





Yeti kin ve Çocuklar Ayr Ayr Sayabilme

Tramvay, Metro ve Trenler çin EN50155
Serti kasyonu



3G/GPS/Wi- Deste i le Esnek ve H zl Entegrasyon

innoCount Yolcu Sayma Sistemi ile elde edilen veriler, Merkezi
Yönetim ve Raporlama yaz l m nda i lenerek, çok amaçl raporlar
elde edilebilir. Bu raporlar ve göstergeler Toplu Ta ma Hizmet
Birimleri taraf ndan anl k olarak web üzerinden de takip
edilebilmektedir.
innoCount Yolcu Sayma Sistemi Üzerinden Al nabilen Örnek
Raporlar:
Hat Baz nda Yolcu Yo unluk Raporu
Seçilen hat ve tarih aral nda, ilgili otobüs/tren/tramvay hatt n n
tüm rotalar (gidi , dönü ) ve seferlerinde ta nan yolcu say s n n
gra k olarak görülebildi i rapordur. Hat Baz nda Yolcu Yo unluk
Raporu, hat optimizasyonu için temel verileri sa layarak, planlama
süreçlerini h zland r r. Rapor hatta çal an tüm araçlar için ayr ayr
veya toplu olarak al nabilir.
Sefer Baz nda Yolcu Yo unluk Raporu
Düzenli olarak takip edilen veya rastgele seçilen
otobüs/tren/tramvay/metro seferleri için, her bir durakta/istasyonda
binen ve inen yolcu say s na ait olu turulan gra k tabanl raporu
ifade eder. Gra k tabanl rapor üzerinde hatt n tüm
duraklar ndaki/istasyonlar ndaki hareketler ile birlikte, yolcu say lar

Yolculuk ve bekleme zamanlar n minimize ederek yolcu
memnuniyeti sa lama



Efektif bir sefer ve rota planlama sayesinde etkin bir toplu ta ma
mimarisi elde etme



Ücret toplama sistemi do ruluk ve hassasiyet kontrolü
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WAITING 12

43, 66G

35C, 76A, 55
da gösterildi i için, ilgili seferde binen ve inen yolcu say s n n hangi
duraklarda/istasyonlarda yo unluk gösterdi i kolayl kla
görülebilmektedir.

197 +21 -08

Durak/ stasyon Baz nda Yolcu Yo unluk Raporu
Yolcu yo unlu u düzenli takip edilen veya rastgele seçilen bir
duraktan/istasyondan geçen tüm otobüs/tren/tramvay/metro hatlar
de erlendirilerek, bu hatlar kullanan (binen ve inen) yolculara ait
yo unluk raporlar elde edilir. Böylelikle herhangi bir
duraktaki/istasyondaki günlük yolcu tra i tespit edilebilmekte,
belirlenen bir güzergahtaki en yo un duraklar/istasyonlar belirlenip,
ek sefer, araç veya hat tahsis etme gibi kararlar al narak, yolcu
bekleme süreleri en aza indirilebilmektedir.

29B, 58, 500A
WAITING 05
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Kimler Yolcu Sayma
Sistemine Sahip Olmal

Araç (Otobüs/Tramvay/Metro Vagonu) Baz nda Yolcu Yo unluk
Raporu
Rastgele seçilen veya düzeninde takip edilen bir hatta ait araçlar n
anl k, belirli bir zaman aral nda veya günlük olarak ta d yolcu
say s n n hesaplanmas yla elde edilen raporlar ifade eder. Böylelikle
ilgili arac n yo un oldu u gün ve saatler tespit edilerek sefer
say s n n azalt lmas veya artt r lmas ya da daha büyük veya küçük
otobüs kullan m , vagon ilavesi gibi düzenlemeler yap larak yolcular
için seyahat kalitesi artt r labilmektedir.

54, 132, 48

Geli mi Raporlama ve Merkezi Yönetim



Ak ll Durak/ stasyon Uygulamalar çin Anl k Yolcu
Say m





Yolculara ait seyahat süreleri ve analizleri ç kartabilme
Hatlara ve seferlere göre yo unluk ölçümleri yapma ve
kar la t rma

Belediyeler
 Toplu Ta ma Hizmeti
48 +5 -2Veren Özel irketler
 Minibüs, Halk Otobüsü
 ehirleraras Otobüs
letmecileri
 Tren&Tramvay
letmecileri
 Ücret Toplama Sistemi Entegratörleri
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Yolcu Sayma Sisteminin Web Tabanl Merkezi Yönetim Yaz l m üzerinden anl k olarak takip
edilecek veriler, kurumlar n ihtiyaçlar na göre özelle tirilebilmektedir.
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