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Załącznik nr 1  
do Umowy z dnia ……. sierpnia  2017 r. 

 

Agenda Wyzwań 
 

Lp. Wyzwanie Kontekst 

Oczekiwany 
poziom gotowości 

technologicznej  
– Technology 

Readiness Level 
(TRL) 

1. Oprogramowanie do 
sprzedaży biletów 

kolejowych w 
stacjonarnych kasach 

biletowych 

Oprogramowanie/interfejs do sprzedaży 
biletów kolejowych w stacjonarnych kasach 
biletowych wraz z kompletnym prototypem 
stanowiska kasowego (oprogramowanie i 
urządzenia). Celem wprowadzenia nowego 
interfejsu sprzedaży jest przyspieszenie 
procesu realizacji transakcji sprzedaży biletu 
w kasie oraz radykalne skrócenie 
czasochłonności szkoleń przez maksymalne 
uproszczenie i zautomatyzowanie interfejsu 
na wzór samoobsługowych interfejsów 
sprzedaży np. sprzedaży online.  

Poziom IV 

2. Aplikacje mobilne na 
platformę Android 

mające na celu 
wsparcie pracy drużyn 

konduktorskich 

Aplikacje mobilne pracujące pod kontrolą 
systemu Android (w wersji min. 6.0) mające 
na celu usprawnienie pracy drużyn 
konduktorskich. W obszarze znajdują się 
wszelkiego rodzaju aplikacje takie jak 
prezentacja rozkładu jazdy, bieżąca 
informacja pasażerska, informacja o pozycji 
pociągów skomunikowanych itd. Z obszaru 
wyłącza się aplikację do sprzedaży o kontroli 
biletów. 

Poziom II 

3. Wykorzystanie 
technologii IOT w 

pojazdach  

Wszelkiego rodzaju praktyczne aplikacje 
koncepcji technologicznej Internet Of Things 
na pokładzie pociągu, ze szczególnym 
uwzględnieniem wsparcia w obsłudze 
podróżnych jak również informacji 
pasażerskiej.  

Poziom II 

4. Wykorzystanie 
technologii AR w 

bieżącym utrzymaniu 
pojazdów trakcyjnych. 

Wszelkiego rodzaju zastosowania 
technologii Augmented Reality w procesie 
utrzymania pojazdów trakcyjnych. 
Praktyczne wykorzystanie okularów AR przez 
pracowników utrzymania taboru.  

Poziom II 

5. System rozrywki 
pokładowej 

System rozrywki pokładowej składający się z 
aplikacji klienckiej oraz serwera treści 
znajdującego się na pojeździe. Aplikacja 
funkcjonować będzie wyłącznie w zasięgu 
pokładowej sieci WLAN. Treści serwowane 

Poziom IV 
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będą w trybie offline bezpośrednio z 
akutalizowanego cyklicznie serwera 
pokładowego.  

6.  Rozwiązania 
informatyczne- 

zliczanie pasażerów 

Rozwiązanie mające na celu w sposób jak 
najbardziej precyzyjny zliczanie pasażerów w 
pojazdach.  

Poziom II 

7. Aplikacja mobilna Aplikacja kliencka (portal) zawierające 
wszelkie informacje przydatne pasażerowi 
zarówno w kontekście podróży 
(wyszukiwarki, zakup biletów, opcje 
przesiadek,  powiadomienia alarmowe), jak i 
miejsc podróży (informacje o noclegach 
wydarzeniach, ciekawych miejscach 
gastronomi i rozrywce). 

Poziom III 

8. System wspierający 
eksploatacje 

pojazdów 

Projekt i koncepcja wspierająca eksploatacje 
pojazdów (system klasy CMMS) wraz ze 
zintegrowanym interfejsem graficznym 
obrazującym budowę modułową pojazdu. 

Poziom III 

9. Aplikacja mobilna Koncepcja rozwiązania integrującego 
podróżnych. Rozwiązania mające na celu 
budowanie „social travelers”, czyli 
aktywizowanie klientów wokół wspólnych 
działań np. grywalizacje (quizy podczas 
podróży).  

Poziom II 

 


