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СъдържаниеСъдържание
• ČSAD SVT Praha s.r.o., Профил на фирмата
• AMSBUS - Предварителна продажба, 
резервация, и диспечерска система
за автобусен транспорт

• CARDS EXCHANGE – Клирингова система
за IDS



ČČSAD SVT Praha s.r.o.SAD SVT Praha s.r.o.
Профил на фирматаПрофил на фирмата
• Създадена през 1978 ,  приватизирана през 1994  
без смяна на персонала

• Цел  – IT системи за обществен транспорт
• Основни продукти
– AMSBUS - предварителна продажба и резервация 
на билети за автобусен транспорт , включително
и он-лайн продажба

– CARDS EXCHANGE - клирингова система
за  интегриран транспорт (IDS)

– Проекти за транспортни системи на национално
и регионално ниво



ČČSAD SVT Praha s.r.o.SAD SVT Praha s.r.o.
Профил на фирматаПрофил на фирмата ((продължениепродължение))

• Основни продукти (продължение)
– CEDIS – диспечерска поддръжка за IDS
• събира актуалните влакове и автобуси
• сравнява актуалните разписания
• предоставя информация на пътниците на спирките

– Информационни стойки с разписания
. гласова служба и клавиатура за слепи
• екран с команда с допир

– BUSportal – интернет портал за транспорт. Най-
успешния информационен портал за транспорт в Чехия.

• Повече информация www.www.svtsvt..czcz, www.www.busportalbusportal..czcz

http://www.svt.cz/
http://www.busportal.cz/


•• ПредварителнаПредварителна
продажба на билетипродажба на билети

•• РезервацияРезервация на билетина билети

•• ДиспечерскиДиспечерски операцииоперации

… … ОнОн--лайн системалайн система
за автобусни превозиза автобусни превози



Първа он-лайн система в Средна и Източна Европа

Използва най-новите постижения  в областта
на комуникационните , базаданни

и операционни системи

Отворена система с индивидуален 
достъп за всеки клиент



В Чехия и СловакияВ Чехия и Словакия
• Системата предлага на пътниците възможност на 
избор на автобусен транспорт от най-известните 
превозвачи
• Годишно обслужва повече от 2 милиона клиенти

•• Офисите за продажби достигна 300 броя

Броя на участниците в системата расте постоянноБроя на участниците в системата расте постоянно



Управляващият систематаУправляващият системата
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• Сключва договори с превозвачите и с продавачите 
на билети
• Отговаря за всички финансови задължения към 
участниците в системата
• Актуализира базаданните в системата на основа 
информация от превозвачите
• Гореща линия за превозвачи и продавачи

продължавапродължава
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Управляващият систематаУправляващият системата

• Организира обучение на персонала за продажби
и инсталиране на системата
• Възможност на е-билет /електронен билет / от 

www страницата на превозвача

Може да отдаде тези свои функции на местен посредник
и в други държави /най-добре на независими автобусни гари /



ее--билет билет AMSBUS AMSBUS 

НОВИНА за пътницитеНОВИНА за пътниците !!!!

• Купуване на билет през програмата е-AMSBUS
с възможност за отпечатване на собствения ви принтер
• Усъществява трансакцията от вашата карта
посредством 3Dsecure

• Индефициране на пътника в автобуса с помоща
на допълнително избран документ за самоличност
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Служби за превозвачиСлужби за превозвачи

• Диспечерско управление през интернет или
wap с директни резултати в същия момент
и други он-лайн функции

•• Актуализация на използваните данни споредАктуализация на използваните данни според
актуалните измененияактуалните изменения

• Подробни статистечески таблици , включително
и данъчни документи , достъпни през интернет

продължениепродължение
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Служби за превозвачиСлужби за превозвачи

• Гарантирани финансови плащания от продавачите
към превозвачите на седмични отчети

• Постоянна  гореща линия



Служби за продавачиСлужби за продавачи

•Инсталиране и свързване
на работния компютър

• Обучение на персонала

• Подробни статистически таблици с преглед
на дължимата комисионна и съответните
данъчни документи

• Постоянна гореща линия



Пълномощника на систематаПълномощника на системата
• Е упълномощен от управляващия
системата да ръководи тази дейност
на територията на България
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• Да сключва договори с превозвачи и продавачи

• Има достъп до управлението на програмата
за поддържане на актуална базаданни според
информацията от местните превозвачи

продължениепродължение

• Постоянна гореща линия



• Достъп до подробни таблици за всеки  отделен
клиент на базата данни от финансовото приключване
в централата в Прага

2/2Пълномощника на систематаПълномощника на системата

• Изпълнение на всички финансови трансакции
в местна валута (евентуално в евро)

• Всякаква софтуерна помощ ,
включително и рекламна пропаганда



Финансиране на систематаФинансиране на системата

• Превозвачите предоставят на системата комисионна
от цената на билетите , варирайки за различните
типове линии , вътрешни или международни
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• Пълномощника на системата дели провизията
с продавача , варирайки и според желанието
на превозвачите към отделни продавачи

•Фиксирана част от комисионната се отделя
за управляващия системата

продължениепродължение
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•Финансирането на пълномощника на системата
в България се осъществява от провизията
на управлявящия

Финансиране на систематаФинансиране на системата

•Финансовото изравняване се извършва на базата
на взаимно изплащание на задълженията



Въпроси ?Въпроси ?



Благодариме за вниманиетоБлагодариме за вниманието
и се надяваме на бъдеща съвместна работаи се надяваме на бъдеща съвместна работа
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