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Systemy zdalnego Systemy zdalnego 
monitorowania,  monitorowania,  
diagnostyki i zarządzania diagnostyki i zarządzania 
flotą pojazdówflotą pojazdów

http://www.zeusplatform.pl/


www.zeusplatform.plwww.zeusplatform.pl22

IN: 11IN: 11
OUT: 7OUT: 7

PISPIS

        

PISPIS

Moduł głównyModuł główny – element bazowy systemu  – element bazowy systemu ZEUS RAILZEUS RAIL, który zapewnia , który zapewnia 
następujące funkcjonalności podstawowe:następujące funkcjonalności podstawowe:
● Rejestracja zdarzeń alarmowych i zdalna diagnostyka pojazdu Rejestracja zdarzeń alarmowych i zdalna diagnostyka pojazdu 
● Lokalizacja pojazduLokalizacja pojazdu
● Zdalne zarządzanie pojazdemZdalne zarządzanie pojazdem
● Generowanie raportów i statystykGenerowanie raportów i statystyk

Moduły uzupełniające:Moduły uzupełniające:
● Moduł współpracy z monitoringiem VideoModuł współpracy z monitoringiem Video
● Moduł integracji z systemem informacji pasażerskiejModuł integracji z systemem informacji pasażerskiej
● Moduł ostrzegania o niebezpieczeństwachModuł ostrzegania o niebezpieczeństwach
● Moduł zdalnego pulpitu pojazduModuł zdalnego pulpitu pojazdu
● Moduł wspierający ekonomiczną jazdęModuł wspierający ekonomiczną jazdę

Moduły serwisowe: Moduły serwisowe: 
● Zgłaszanie usterek do elektronicznej  książki pojazduZgłaszanie usterek do elektronicznej  książki pojazdu
● Moduł powiadamiania i inspekcji serwisowychModuł powiadamiania i inspekcji serwisowych
● Zarządzanie pracami serwisowymi i utrzymaniowymi Zarządzanie pracami serwisowymi i utrzymaniowymi 

"ZEUS e-Maintenance" "ZEUS e-Maintenance" 

Moduły pozostałe: Moduły pozostałe: 
● bezpieczne połączenie VPN do pokładowych sterowników(PLC,HMI)bezpieczne połączenie VPN do pokładowych sterowników(PLC,HMI)
● dystrybucja czasu pozycji dourządzeń pokłądowych dystrybucja czasu pozycji dourządzeń pokłądowych 

((NTP, TIME STAMP via CAN, EthernetNTP, TIME STAMP via CAN, Ethernet))

●  Zeus CoreZeus Core – urządzenie wraz ze  – urządzenie wraz ze 
specjalnie przygotowanym specjalnie przygotowanym 
oprogramowaniem, wykorzystujące oprogramowaniem, wykorzystujące 
GSM, GPS oraz interfejsy do GSM, GPS oraz interfejsy do 
komunikacji pokładowejkomunikacji pokładowej

●  Zeus ServerZeus Server  – serwerowe – serwerowe 
oprogramowanie komunikacyjne oraz oprogramowanie komunikacyjne oraz 
silnik bazodanowy do akwizycji i silnik bazodanowy do akwizycji i 
archiwizacji danycharchiwizacji danych

●  Zeus ManagementZeus Management  Application Application – – 
aplikacja wykorzystująca aplikacja wykorzystująca 
standardową przeglądarkę standardową przeglądarkę 
internetową, umożlwia dostęp do internetową, umożlwia dostęp do 
danych o pojeździe niemalże z danych o pojeździe niemalże z 
dowolnego miejsca dowolnego miejsca 
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Podstawowa konfiguracja systemu ZEUS RAILPodstawowa konfiguracja systemu ZEUS RAIL

ZEUS RAIL to flagowy system należący do grupy rozwiązań z rodziny ZEUS.ZEUS RAIL to flagowy system należący do grupy rozwiązań z rodziny ZEUS.
 Stworzony z myślą o realizacji diagnostyki i zdalnego monitoringu pojazdów szynowych takich jak tramwaje, Stworzony z myślą o realizacji diagnostyki i zdalnego monitoringu pojazdów szynowych takich jak tramwaje,

 zespoły trakcyjne czy lokomotywy.  Uwzględnia specyficzne właściwości monitorowanych pojazdów, zespoły trakcyjne czy lokomotywy.  Uwzględnia specyficzne właściwości monitorowanych pojazdów,
 jest w pełni integrowalny z zainstalowanymi na pojeździe systemami jest w pełni integrowalny z zainstalowanymi na pojeździe systemami

ZEUS –  dedykowana platforma systemów zdalnego monitorowania, diagnostyki i ZEUS –  dedykowana platforma systemów zdalnego monitorowania, diagnostyki i 
zarządzania flotą pojazdówzarządzania flotą pojazdów
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Modułowa budowa systemuModułowa budowa systemu

Uniwersalne narzędzie do Uniwersalne narzędzie do 
obsługi wielu podsystemówobsługi wielu podsystemów

Pełna kontrola i efektywne Pełna kontrola i efektywne 
zarządzanie flotą w czasie zarządzanie flotą w czasie 
rzeczywistymrzeczywistym

Zdalna konfiguracja i sterowanie Zdalna konfiguracja i sterowanie 
urządzeniami pokładowymiurządzeniami pokładowymi

Usystematyzowany podział Usystematyzowany podział 
zdarzeńzdarzeń

Przyjazny interfejs Przyjazny interfejs 
zapewniający komfortową pracęzapewniający komfortową pracę

System logowania z podziałem System logowania z podziałem 
użytkowników na grupy i użytkowników na grupy i 
poziomy dostępupoziomy dostępu

Możliwość integracji z Możliwość integracji z 
instniejącymi systemami klasy instniejącymi systemami klasy 
ERP, EAM, e-mailERP, EAM, e-mail

Efektywne narzędzie do Efektywne narzędzie do 
polanowania prac serwoowych polanowania prac serwoowych 
zgodnie z dokumentacją zgodnie z dokumentacją 
utrzymania pojazduutrzymania pojazdu

Elektroniczna książka pojazduElektroniczna książka pojazdu

Zalety platformy ZEUS:Zalety platformy ZEUS:

Kluczową cechą systemu ZEUS RAIL jest elastyczność i możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb klienta, z Kluczową cechą systemu ZEUS RAIL jest elastyczność i możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb klienta, z 
uwzględnieniem jego preferencji. Jest to możliwe, dzięki modułowej budowie, która pozwala na swobodną konfigurację uwzględnieniem jego preferencji. Jest to możliwe, dzięki modułowej budowie, która pozwala na swobodną konfigurację 
i zestawienie wszystkich wymaganych w danej aplikacji funkcjonalności. i zestawienie wszystkich wymaganych w danej aplikacji funkcjonalności. 

Unikatowym rozwiązaniem jest połączenie zdalnego monitorowania i diagnostyki pojazdu z mechanizmem zarządzania Unikatowym rozwiązaniem jest połączenie zdalnego monitorowania i diagnostyki pojazdu z mechanizmem zarządzania 
pracami serwisowymi, zgodnie z dokumentacją i i wytycznymi dostarczonymi przez producentów maszyn i pojazdów. pracami serwisowymi, zgodnie z dokumentacją i i wytycznymi dostarczonymi przez producentów maszyn i pojazdów. 
Cała historia utrzymania dostępna jest w postaci elektronicznej książki pojazdu.Cała historia utrzymania dostępna jest w postaci elektronicznej książki pojazdu.

http://www.zeusplatform.pl/


www.zeusplatform.plwww.zeusplatform.pl44

E-mail:E-mail: office@llj.com.ploffice@llj.com.pl
Tel.:Tel.:  (48) 792-318-399(48) 792-318-399
Web:Web:  www.zeusplatform.plwww.zeusplatform.pl  
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