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System Prezentacji Utrudnień w Ruchu to 
narzędzie dedykowane dla Zarządów Dróg, dzięki 
któremu w łatwy sposób zaprezentują Państwo 
informacje o utrudnieniach występujących na 
zarządzanym przez Państwa obszarze.  

System jest odpowiedzią na potrzebę 
komunikacji z mieszkańcami, a cel ten realizuje 
w sposób prosty i intuicyjny, działając w oparciu 
o powszechnie znane mapy. 
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SYSTEM PREZENTACJI UTRUDNIEŃ W RUCHU 
Przedstawiamy Państwu system prezentacji utrudnień w ruchu, dedykowany dla Zarządów Dróg. 

Celem systemu jest prezentacja mieszkańcom zarządzanego obszaru informacji o prowadzonych pracach, 

planowanych remontach, imprezach masowych oraz innych utrudnieniach w ruchu.  

W erze Internetu, to właśnie w sieci szukamy szybkiej i dokładnej informacji – dzięki naszemu 

systemowi mogą Państwo nie tylko ułatwić życie mieszkańcom Waszego Miasta i okolic poprzez łatwo 

dostępną informację, ale również na jednej mapie zaprezentować ogrom prac wkładanych przez Państwa 

Instytucję w poprawę infrastruktury drogowej. 

 

 

System skupia się na: 

 prostocie i wyrazistości przekazu 
informacji, 

 intuicyjnym interfejsie opartym 
o  Google Maps, 

 łatwości obsługi od strony Zarządu 
Dróg. 

 
Dzięki interfejsowi opartemu 
o powszechnie znane mapy Google, 
użytkownik: 

 intuicyjnie, już na wstępie, 
zorientuje się, czy utrudnienia 
występują na trasie jego podróży, 

 mając do dyspozycji aktualną mapę 
z możliwością przybliżania czy też 
przesuwania, rozpozna sieć 
okolicznych dróg alternatywnych. 

Po obszerne i szczegółowe informacje 
użytkownik zawsze może sięgnąć do 
przygotowanych przez Państwa 
materiałów umieszczanych 
w załącznikach. 
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Intuicyjna edycja informacji Wpisz nazwę ulicy do wyszukiwarki – znacznik 

utrudnienia zostanie umieszczony na mapie na 

wskazanej ulicy. 

Prace postępują? 

Chwyć i przesuń znacznik 

we właściwe miejsce.  

Zmienia się typ 

utrudnienia? 

Wybierz typ ze 

słownika – 

znacznik 

graficzny 

również się 

zmieni. 

Utrudnienia 

nieopubliko-

wane widoczne 

są tylko dla 

zalogowanego 

użytkownika. 

Grupowo zarządzaj wszystkimi załącznikami 

szczegółowo opisującymi utrudnienia 

w ruchu, takimi jak:  plany objazdów, 

informacje o inwestorach i wykonawcach, 

zdjęcia z postępu prac. 

Sam zarządzaj słownikiem 

utrudnień oraz przypisanymi im 

ikonami znaczników. 

Sam zarządzaj listą osób 

uprawnionych do edycji danych 

systemu. 
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O producencie systemu 
Firma BIELbit®, od ponad 20 lat, specjalizuje się w tworzeniu systemów dedykowanych – 

rozwiązań specyficznych dla konkretnego klienta. Zapewniamy kompleksową obsługę 

poczynając od analizy potrzeb, audytu istniejącego środowiska informatycznego, analizy 

procesów, poprzez projekt i wykonanie systemu, aż do przygotowania środowiska i wdrożenia 

systemu.  Świadczymy usługi powdrożeniowe takie jak serwis oprogramowania, serwis sprzętu 

oraz help-desk. Gwarantujemy możliwość dalszego rozwoju systemów, opiekę aktualizacyjną 

oprogramowania zgodną ze zmianami przepisów prawa oraz wsparcie w zarządzaniu 

systemem. 

Kontakt 

BIELbit sp. z o.o. 
ul. Komorowicka 45 
43-300 Bielsko-Biała 
tel. +48 33 812-39-48   Krajowy Rejestr Sądowy nr  0000011132  
bielbit@bielbit.pl    Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS 
www.bielbit.pl    Kapitał zakładowy 190 000,00 zł 

 

Przedstawiona Państwu funkcjonalność dotyczy podstawowej wersji systemu. 

Ponieważ jesteśmy producentem aplikacji, specjalizującym się w tworzeniu rozwiązań 

indywidualnych, jesteśmy w stanie w krótkim okresie czasu dopasować system do Państwa 

potrzeb, zarówno od strony funkcjonalnej jak i graficznej – dostosowując interfejs aplikacji do 

Państwa oficjalnej strony WWW. 

 

Zasady udostępniania systemu 

System Prezentacji Utrudnień w Ruchu udostępniamy Klientom na serwerach umieszczonych  

w nowoczesnym Data Center, posiadającym  najwyższej klasy zabezpieczenia fizyczne, 

energetyczne i technologiczne, łącza do wielu dostawców Internetu oraz gwarancję 

świadczenia ciągłości usług na poziomie 99,95% w skali roku.  

Abonament miesięczny wynosi 50 zł netto. Ewentualne modyfikacje wyceniane są 

indywidualnie. 
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