
لمیــة لعا ا ر  و لمــر ا ت  تقنیــا

*تتاح الدراسات المستقلة عند الطلب

تقلیل التأخر 
في النقل العام 40

بنسبة تصل إلى

زیادة عدد الركاب

10
بنسبة تصل إلى

االستفادة من ممیزات

تحسین
 وقت الحركة

20%
بنسبة تصل إلى 

تخفیض التأخر عن 
مواقف الحافالت

43
بنسبة تصل إلى

تخفیض
نفقات
19 الوقود

بنسبة تصل إلى

تحسین 
الدقة في الوقت 

المناسب
وتقلیل عدد الحافالت في األسطول

العامة النقل  لخدمات 
(TSP) النقل  إشارة  أولویة 

يساعد  ™Opticom في وضع 
 خدمات النقل على 

المسار السريع.
يعتمد المسافرون على النقل العام في االنتقال إلى األماكن التي يريدونها 
اب مما  - في الوقت المناسب. تمثل التأخيرات المتكررة خطًرا على ركَّ

يزيد االنبعاثات  العامة وتدفع المزيد من السيارات إلى التواجد على 
الطريق مما يزيد االنبعاثات. وهذا هو السبب وراء اختيار وكاالت النقل 

العام لحلول التحكم في أولوية إشارة المرور  ™Opticom. تساعد 
األنظمة الموثوقة والقابلة للتوسع التي نقدمها في ضمان خدمة النقل 
األسرع واألكثر موثوقية لجذب المزيد من الرّكاب وخفض تكاليف 

التشغيل. 



2 يتلقى جهاز اكتشاف ™Opticom إشارة األشعة تحت الحمراء 
.Opticom™ ويقوم بترحيل الطلب إلى محدد مرحلة

2

Opticom™ طراز GPS يقوم جهاز نظام
الموجود في المركبة بإرسال سرعة المركبة 
واتجاهها وحالة إشارة االنعطاف إلى جهاز 

.GPS تقاطع نظام

يتلقى جهاز اكتشاف ™Opticom إشارة األشعة تحت الحمراء ويقوم 
.Opticom™ بترحيل الطلب إلى محدد مرحلة

3

وعند دخول المركبة إلى نطاق الالسلكي، يقوم جهاز 
تقاطع نظام GPS طراز ™Opticom بترحيل 

.Opticom™ الطلب إلى محدد مرحلة

استخدم برنامج اإلدارة 
 (CMS) المركزية
لتحديث تهيئة النظام 

وتجميع البيانات وإنشاء 
التقارير.

1

يرسل جهاز إرسال األشعة تحت 
 Opticom™ الحمراء طراز

طلب أولوية آمن ومشفر إلى 
التقاطع.

كيف يعمل1

اكتشف السبب وراء نمو قاعدة GTT المثبتة في أكثر من 70,000 تقاطع في 3,000 مدينة حول العالم تقريًبا. تحسن تقنياتنا 

المبتكرة والخدمات التي يقدمها خبراؤنا الكيفية التي تخدم بها مجتمعك. انضم إلى وكاالت الخدمة العامة األخرى — بما في 

ذلك مكافحة الحرائق، وEMS )الخدمات الطبية الطارئة(، وإنفاذ القانون واألشغال العامة — واستخدم  ™Opticom  للحصول 

على إستراتيجيات المساعدة المتبادلة األكثر فعالية ولحل تحديات إدارة المرور الهامة بشكل منخفض التكلفة.

اختر إما تقنية األشعة تحت الحمراء )IR( أو تقنية GPS — أو استخدم مزيًجا منهما عبر حل الوضع المتعدد الذي 

نقدمه. يمكنك أيًضا إدارة نظام التحكم في أولوية إشارة المرور بالكامل عن ُبعد في الوقت الحقيقي باستخدام برنامج اإلدارة 

 .)CMS(  Opticom™  المركزية

خدمة المجتمع، وحماية االستثمار 

  Building critical 
traffic connectionssm

لمية لعا ا ر  و لمر ا ت  تقنيا

للحصول على مزيد من المعلومات:

www.gtt.com :تفضل بزيارة

اتصل بالرقم:  800.258.4610

Global Traffic Technologies, LLC
7800 Third Street N

St. Paul, MN 55128-5441
1-800-258-4610

651-789-7333
www.gtt.com

Global Traffic Technologies Canada, Inc.
157 Adelaide Street West

Suite 448
Toronto, ON M5H 4E7

Canada
1-800-258-4610

Opticom وشعار GTT هما عالمتان تجاريتان لشركة  Global Traffic Technologies, LLC. وتستخدمان بموجب ترخيص في كندا. ُيرجى إعادة التدوير. ُطبع في الواليات المتحدة األمريكية. 

  79-1000-0444-0 )D(  .لعام 2014. جميع الحقوق محفوظة Global Traffic Technologies, LLC حقوق النشر © لشركة

برنامج اإلدارة المركزية 

تقنية Multimode )الوضع المتعدد(

تقنية نظام GPS )تحديد المواقع العالمي(

تقنية األشعة تحت الحمراء

 اختيار تقنية  ™Opticom التي تناسب 
مجتمعك على أفضل نحو:




