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Jesteśmy liderem nowoczesnych technologii, innowato-

rem w zakresie rozwiązań informatycznych wspierających 

bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Tworzymy innowacyjne oprogramowanie dla sys-

temów zarządzania ruchem oparte o technologię 

Integracyjnych Baz Danych.

Wdrażane rozwiązania informatyczne zapew-

niają przygotowywanie produktów dojrzałych 

i kompatybilnych z innymi urządzeniami i aplika-

cjami ITS niezależnie od producenta.

Dostarczamy dane o ruchu drogowym oraz stanie 

nawierzchni i parametrach atmosfery pozyskiwane 

przez specjalizowane układy czujników.

Tworzymy i wykorzystujemy zaawansowane 

technologie czujników nomadycznych umożli-

wiających transmisję przełomowych danych do 

systemów zarządzania ruchem.

Posiadamy 20. letnie doświadczenie w zakresie integracji systemów drogowych, miejskich i ITS. 

Rozbudowany dział B+R złożony z praktyków oraz pracowników naukowych tworzy oprogramowania i rozwiązania 

sprzętowe dostosowane do indywidualnych wymagań i potrzeb Klientów.

Zadania realizujemy kompleksowo, począwszy od projektowania i inżynieringu, 

poprzez realizację projektów, wdrożenie i uruchomienie, aż po wsparcie i serwis.

Nasze instalacje spełniają globalne standardy niezawodności dla 

systemów wysokiej dostępności w klasie 3 bądź 4.
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