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1. Grundlag 
 
Movia stiller i sine udbud krav til Automatisk stoppestedsannoncering på bestemte linier. Dette 
krav kan indfries på forskellig måde. Fælles for enhver løsning er at Movia stiller de nødvendige 
data til rådighed i form af Stoppestedsnummer, GPS positioner og Zoner. 
 
2. Løsningsforslag 
 
Automatisk stoppestedsannoncering kan for tiden gennemføres på tre måder – en ”Movia” 
løsning og to ”Operatør” løsninger. 
 
 I forbindelse med T(ale) D(ata) R(adioen) og ved at indkøbe en ”black box” produceret af IMPC. Movias 

standardløsning. 
 
 I forbindelse med TDR og valg af egen løsning ved at rekvirere en grænsefladebeskrivelse fra Movia. 

Movia leverer data til TDR og Operatøren vælger sin egen løsning til at formidle data ud i bussen. 
 
 Uden TDR ved at rekvirere data i Excel-format fra Movia. Er der krav om automatisk 

stoppestedsannoncering uden krav om TDR kan Movia levere data som angivet til brug for Operatørens 
formidling i bussen. 

 
3. Hvornår & hvordan 
 
Ind til videre leveres data, indeholdende Stoppestedsnummer, GPS positioner og Zoner, fra Movia, som 
download til operatøren. Download foretages manuelt og er til rådighed. I løbet af 2010 vil data kunne 
downloades automatisk til de pågældende operatørers garager, hvilket har betydning i forbindelse med 
opdatering af data. 
 
Data og grænsefladebeskrivelse rekvireres ved henvendelse på e-mail til Leo Jensen, Movia, IT 
(leo@moviatrafik.dk). 
 
4. ”Black box” 
 
Movia har afprøvet – i forbindelse med udvikling/pilotprojekt – en enhed fra IMPC (”black 
box”), der fungerer tilfredsstillende i forbindelse med TDR. Kontaktoplysninger: 
 
IMPC Solutions ApS 
Tybovej 1 
6040 Egtved 
Att. Henrik Nowak 
Telefon: 86 74 20 00 
 
Movia udelukker ikke andre løsningsmodeller. Fælles for dem alle er at Movia stiller data til 
rådighed og beskrivelse af grænseflade. Movia har haft kontakt til Gratis Danmark, som også 
har en løsning. Kontaktoplysninger: 
 
Gratis Danmark A/S 
Amager Strandvej 418 
2770 Kastrup 
Att. Ulrik Meisner 
Telefon: 41 16 41 99 
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