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KKÖÖZINFORMZINFORMÁÁCICIÓÓS RENDSZEREK S RENDSZEREK 
ÉÉS KS KÉÉSZSZÜÜLLÉÉKEK KEK 

A standarizált információs rendszerek létesítésével elérhető az utastájékoztatás egyszerűvé
tétele (bármely állomáson is találja magát az utas, megegyező információs rendszert tud
használni).



Vasúti utasszállítás
A Sysco több mint 25 éve tevékenykedik a közinformációs 

rendszerek terűletén, melyben a termeléstől a teljes
rendszerek kiépítéséig mindent maga végez.

A Sysco kinálatában egy teljesen kiépített rendszer
található az állomás kijelzők vezérlésétől az ellenőrzésig:

• Kijelzők teljes termékskálája a legmodernebb vízuális
technológiával.

• Egy software a rendszerek teljes controlljára és felügyeletére.

TTÖÖRTRTÉÉNELEMNELEM
(1/4)(1/4)
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TTÖÖRTRTÉÉNELEM NELEM 
1985 1985 --1990: a 1990: a kköözinformzinformáácicióó bemutasabemutasa technoltechnolóógiaigiai
szempontbszempontbóól                                                          l                                                          (2/4)(2/4)

SYSCO S.p.A. MÁV Magyar Államvasutak
www.syscospa.it

3

Az említett években a vizuális technológia a vasúti megállók, állomások
területén tradicionális elektromechanikai és megvilágítási 
rendszerekre alapult. 

A készülékek háromféle technológiára alapultak:

“Lapozós” technológia

Vágánykijelzők és összesitő táblák

Mátrixpontos technológia

Alfanumericus és Szegmenses LCD kijelzők és összesitő táblák

VFD alfanumericus kijelzők és összesitő táblák
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TTÖÖRTRTÉÉNELEM NELEM 
LapozLapozóós s kijelzkijelzőők              k              (3/4)(3/4)

Indicatori di binario a palette

Lapozós óriás összesítő tábla

Lapozós vágányvégi (peron) induláskijelző

Ez a technológia a 90-es évek végéig volt 
használatos. A technológiai fejlödés miatt ez a 
technológia mára elavult és nagyon magas a 
fentartási költsége, valamint nem tudnak lépést
tartani az elvárt grafikus fejlődéssel és az új 
vasúti szolgáltatásokkal.



SYSCO S.p.A. MÁV Magyar Államvasutak
www.syscospa.it

5

TTÖÖRTRTÉÉNELEM NELEM 
MMáátrixpontostrixpontos technoltechnolóógiaigiai kkéészszüülléékekkek

LCD Óriás összesítő tábla

VFD aluljáróból vágányra

Mátrixpontos technológia

• LCD Liquid Crystal Diplay
• VFD Vacuum Fluorescent Display
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AzAz OlaszOlasz vasvasúúti ti utastutastáájjéékoztatkoztatáás s fejlfejlőőddéésese

A standard magába foglalja a készülékek technikai és funkcionális elvárásait, 
megtervezve mindegyikük megjelenését és felépítését.

Az összesítet információk 
megjelenítésére használatos
nagyfelbontású LED táblák, 
állomások nagy termeibe
kerülnek felszerelésre.
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AzAz OlaszOlasz vasvasúúti ti utastutastáájjéékoztatkoztatáás s fejlfejlőőddéésese

A külteri készülékek fő elvárásai, az
informació olvashatósága akár direkt
napfényben is. Ezért a választás a 
magasfényű LED-es technológiára
esett. Használatosak vágányvég
kijelzőkért különböző felépitésben
állomásokon és megállóhelyeken.

A kijelzők aluljáróból vágányra az
aluljárók környezetéhez lettek
tervezve egy színes LCD-TFT monitor 
alkalmazásával.

LED-es Vágányvégi (peron) induláskijelző

Monitor aluljáróból vágányra
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AzAz OlaszOlasz vasvasúúti ti utastutastáájjéékoztatkoztatáás s fejlfejlőőddéésese

A különböző beltéri helyeken, mint irodák, 
várótermek, jegypénztárak, TFT-LCD 
technológia kerül alkalmazásra, 23”-tól 32”-ig. 
A dizájn és a válogatott anyagok magasszinten
megmunkáltak és kivitelezettek.

A minden elvárásnak megfelelő készülékek képesek a variálható információk 
megjelenitésére a vasútállomásokon.

Összesítő TFT/LCD Monitor
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A Sysco A Sysco termterméékeikei RFI standard RFI standard alattalatt

A varialható információs készülékek fö technikai fejlesztésében és a standardok
létrehozásában a Sysco együtt dolgozott az RFI-vel.
A Sysco volt az első társaság ebben a sektorban, mely tervezett, kivitelezett
teljes standardszerű rendszereket az RFI részére. 

Mostanáig a Sysco kb 300 rendszert épített ki az RFI részére, melyben kb 4000  
LED és LCD-TFT kijelző található.

A Sysco kínálatában TFT-LCD és a LED készülékek teljes választéka
megtalálható, melyek a következőek:

LED-es Óriás összesítő tábla

LED-es Összesítő tábla

LED-es Vágányvégi (peron) 
induláskijelző

TFT/LCD Monitor 

Led-es Monitor

TFT/LCD Monitor aluljáróból vágányra

Analóg és digitális órák “ntp protocol”

TFT/LCD Információs totemoszlop
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A Sysco A Sysco termterméékeikei RFI standard RFI standard alattalatt
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A Sysco A Sysco termterméékeikei RFI standard RFI standard alattalatt



AzAz áállomllomáásoksok kköözinformzinformáácicióóss ellenellenőőrzrzőő rendszerrendszer
SSAP2000 SSAP2000 softwaresoftware--neknek konfigurkonfiguráálláásasa (1/5)(1/5)
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A Sysco software egy moduláris rendszer controlljára alapszik és kerűl 
alkalmazásra “stand-alone” és “több állomás”;
Interfész a vonatforgalom irányitó rendszerekkel;
Az operációs módok testreszabása az összes működési paraméterek
konfigurálhatósága altal törtenik: időzítés, szám és grafikai típus, 
megjelenítendő információ kompoziciója (mezők, font, attribute, 
pozició, karakterek és szimbólumok); 
Különleges működési konfigurációk;
(példa: interfész bisontsági kamera és hangosbemondó rendszerkkel);



AzAz áállomllomáásoksok kköözinformzinformáácicióóss ellenellenőőrzrzőő rendszerrendszer
SSAP2000 SSAP2000 softwaresoftware--neknek konfigurkonfiguráálláásasa (2/5)(2/5)
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A software O.O.P. (Object Oriented Programming) a Microsoft Visual C++ -ban
készült. A modulok közötti standard kommunikáció “socket” TCP-IP LAN 
ETHERNET protokoll által valósul meg. 
A következő fő software modulok lehetségesek:

“MASTER” Központi főirányitó;
“DRIVER” Állomáskijelzők teljes felügyelete;
“ACEI” vonatforgalmi felügyelet;
“SLAVE” Operátor interfész;
“ASA” Automatikus hangosbemondó rendszer (text to speech);
Óraszinkronizáció (GPS o NTP-Server);
Diagnosztikai modul;



AzAz áállomllomáásoksok kköözinformzinformáácicióóss ellenellenőőrzrzőő rendszererendszere
SSAP2000    SSAP2000    (3/5)  (3/5)  
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Séma a modulos rendszeren
alapuló SSAP2000 software-re
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OperOperáátortor InterfInterféészsz
(4/5)(4/5)

Példa: irányítás 
és àllomás 
operátor
interfész
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DiagnosztikaiDiagnosztikai modulmodul
KKéészszüülléékekkek kivkiváálasztlasztáása sa ééss adataiadatai (5/5)(5/5)

Példa a program működési
diagnosztikájára



KereskedelmiKereskedelmi ééss TechnikaiTechnikai fejlesztfejlesztééseksek a a 
MMÁÁV V rréészszéérere
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A Sysco közinformációs rendszereit a MÁV elvárásai szerint lehet
alakítani úgy, mint technológiai és költségi szempontból.

Például lehetőség van a fejlesztésre:

•Új software modulok fejlesztése;

•Új készülékek fejlesztése LED, LCD/TFT a MÁV elvárásainak
megfelelően;

•Új kommunikációs protokollok fejlesztése más gyártók által
készített termékekre;

•Stb.



MÁV KÉRDÉSEK

ÉS 
VÁLASZOK
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SYSCO SpA ®
SISTEMI DI COMUNICAZIONE DAL 1978

KIRENDELTSÉG: HIVATALOS SZÉKHELY:
Via Bruno Pontecorvo, snc Via dei Monti Sibillini, 10
00012 Guidonia Montecelio (RM) – Italy       00141 ROMA - Italy
Tel. +39.0774/357608 – 28                                     Fax : +39.0774/357832

Internet: www.syscospa.it P. IVA: 01176421004 - C.F.: 03255620589
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SYSCO
Közinformációs rendszerek terméklistàja

az önök rendelkezésére


