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EMTEST EMTEST –– dodavatel komplexndodavatel komplexníího ho řřeeššeneníí
pro odbavovpro odbavováánníí a informova informováánníí cestujcestujííccííchch

Palubní počítače / pokladny pro PAD na PC platformě
Odbavovací terminály 
čtečky BČK + kombi čtečky s označovačem na PC platformě
elektronické označovače, tiskárny, mincovní automaty 

Komponenty informačního systému vozidla
hlásiče zastávek integrované v palubních počítačích
informační panely ovládané PP jiného výrobce   

Nádražní a zastávkové informační panely



1.3. 2007 p1.3. 2007 přředstaveno edstaveno řřeeššeneníí bezhotovostnbezhotovostníího ho 
odbavovodbavováánníí cestujcestujííccíích pro potch pro potřřeby IDSeby IDS

Koncepce „IDS Provider“
• vzájemná akceptace ČK založená na jednotné dopravní
aplikaci IDS
• dopravní aplikace IDS nezávislá na technologii karty
• správce dopravní aplikace
• bezpečnost řešena pomocí SAM modulů

Odbavování cestujících v IDS
• nezávislé na jednom dodavateli odbavovacích zařízení
• odbavovací zařízení - podpora technologie Mifare 
Standard i Mifare DESFire
• odbavovací zařízení - volné pozice pro SAM modul(y)



V roce 2007 postaveny zV roce 2007 postaveny záákladnkladníí kameny kameny 
pro repro reáálnlnéé řřeeššeneníí

Spolupráce dodavatelů ČSAD SVT, EMTEST 
a Mikroelektronika při řešení koncepce SAM modulů
• příprava řešení pro DP Pardubice
• příprava řešení pro IDS Pardubického kraje

Zařízení EMTEST na platformě Intel
• řešeno technologické vybavení zařízení EMTEST SAM sloty
• nová odbavovací zařízení pro PAD řady EM 126i-S2
• nové palubní počítače pro MHD řady EM 126i-S2
• technologická připravenost na akceptaci Mifare DESFire



CharakteristickCharakteristickéé parametry zaparametry zařříízenzeníí EM 126iEM 126i--S2S2
Výkonné procesory Intel PXA / Marvel
• velký výkon, nízký odběr
• operační systém (Linux)
Velká paměť
• rozšiřovatelná – SD karta (základ – 512 MB) 
Velký přehledný displej
• barevný TFT
Ovládací prvky
• klávesnice nebo doteková obrazovka
Komunikační standardy
• ethernet, WiFi, GSM (GPRS), BlueTooth …
• komunikace s periferiemi RS 485, IBIS, CAN …
Sloty pro SAM moduly
Akustický výstup
• hlásič zastávek – SW modul
GPS modul
Modulární vybavení dle požadavků zákazníků



StarStaršíší provedenprovedeníí zazařříízenzeníí EM 126iEM 126i--S1S1
Počítač EM 126i K-S1
• kovová mechanická konstrukce
• 5,5“ displej 
• klávesnice – 12 multifunkčních tlačítek 
+ kříž pro pohyb v menu + 6 hotkeys
• RAM 64 MB, EEPROM 32 MB
• WiFi karta
• externí GPS
• v kombinaci s tiskovým modulem – el.pokladna pro PAD
Počítač EM 126i T-S1
• kovová mechanická konstrukce
• 8,4“ TFT displej 
• doteková obrazovka
• RAM 64 MB, EEPROM 32 MB
• WiFi karta
• externí GPS



NovNovéé provedenprovedeníí zazařříízenzeníí EM 126iKEM 126iK--S2S2
Počítač EM 126i KWGgc-S2
• plastová mechanická konstrukce
• barevný 5,7“ TFT displej 
• klávesnice – 12 multifunkčních tlačítek 
+ kříž pro pohyb v menu + 8 hotkeys
• RAM 64 MB, SD karta 512 MB (rozšiřovatelná)
• 4x USB port (1 pro WiFi)
• 4x SAM slot
• integrovaný modul GPS
• integrovaný modul GSM
• integrovaný zesilovač



NovNovéé provedenprovedeníí zazařříízenzeníí EM 126iTEM 126iT--S2S2

Počítač EM 126i TWGgC-S2
• plastová mechanická konstrukce
• 8“ TFT displej 
• doteková obrazovka + 3 tlačítka
• RAM 64 MB, SD karta 512 MB (rozšiřovatelná)
• 4x USB port (1 pro WiFi)
• 4x SAM slot
• integrovaný modul GPS
• integrovaný modul GSM
• integrovaný zesilovač



DrDržžááky zaky zařříízenzeníí EM 126iEM 126i--S2S2
Nové držáky pro upevnění palubních počítačů
• odolné subtilní řešení upevnění zařízení
• držáky se 2 kulovými klouby
• počítač lze otáčet a naklápět ve všech směrech
• různé délky ramen držáků – použití dle typů vozidel



OdbavovacOdbavovacíí zazařříízenzeníí pro PADpro PAD

Řídící jednotka 
EM 126i EM 126i KWGgc-S2

Terminál EM 316i PRLs
• čtečka BČK
• rychlá grafická tiskárna (20 cm/s)
• řezačka
• zákaznický displej
• systém Easy Drive 

Držák k upevnění
na pokladničku PEM116



AplikaAplikaččnníí programovprogramovéé vybavenvybaveníí
Základní vlastnosti aplikačního SW
• platební systém pro hotovostní platbu 
• čipové karty – EP i ČJ na BČK, plnění u řidiče, blokování
• karta řidiče – zabezpečení
• kompatibilní vstupní data – JŘ (2jí platnost), tarifní systém, turnusy
• kompatibilní statistika 
• ovládání vozidlových informačních panelů
• komunikace WiFi, ethernet
• GPS modul – přesný čas, přepínání zastávek
Rozšiřující výbava – moduly aplikačního SW
• komunikace on-line (GSM – GPRS) 
• lokalizace (on-line, příp. off-line sledování provozu)
• modul hlásiče zastávek
• ovládání dalších periferií
• textová (sms) a hlasová komunikace GSM
• navigace …



OdbavovacOdbavovacíí systsystéém pro PADm pro PAD
• Nástup předními dveřmi, hotovostní + bezhotovostní platba
• Řídící jednotka – centrální počítač vozidla se 4 SAM sloty
• Odbavovací terminál – tiskárna s řezačkou a integrovanou 

čtečkou BČK
• Další zařízení pro odbavení v IDS – el.označovače, kombi 

zařízení (označovač se čtečkou BČK)



ŘŘeeššeneníí pro pro „„malmalé“é“ MHDMHD
• MHD s nástupem předními dveřmi, doplňková hotovostní platba 
ve vozidlech 
• Řídící jednotka – centrální počítač vozidla se 4 SAM sloty
• Odbavovací terminál – čtečka BČK + tiskárna s řezačkou, případně
mincovní automat



ŘŘeeššeneníí pro MHD vpro MHD věěttšíších mch měěstst
• MHD s nástupem všemi dveřmi, doplňková hotovostní platba 
ve vozidlech / jiné řešení odbavení cestujícího bez ČK
• Řídící jednotka – centrální počítač vozidla se 4 SAM sloty
• Odbavovací terminály - čtečky BČK, elektronické označovače,  
kombi zařízení – označovač se čtečkou BČK,  tiskárna s řezačkou 
(obvykle přední dveře),  vozidlové mincovní automaty



PalubnPalubníí popoččíítatačč / elektronick/ elektronickáá pokladna pokladna ––
zajizajiššttěěnníí systsystéémovmovéé integrace ve vozidlechintegrace ve vozidlech

Ovládání periferií jiných dodavatelů
• povelové přijímače pro nevidomé a slabozraké (APEX, 
Herman elektronika …)
• vozidlové informační panely (BUSE, Mobitec …)
• elektronické označovače jízdenek (Mikroelektronika, RG …)
• vysílačky (Motorola – Konektel …)
• atd …

Ovládání periferií externích výrobců představuje 
• nutnost customizace řešení dle požadavků zákazníka 
• větší nároky na aplikační programové vybavení
• komunikaci zařízení dle standardních protokolů nebo 
spolupráci s dodavatelem periferie
• zvýšené nároky na testování a implementaci
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