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С
истемите за упра-
вление на автопарко-
ве спомагат за зна-
чителното оптими-

зиране на работата и разхо-
дите на фирмите, които ги 
внедряват. Тези системи да-
ват възможност за по-добра 
поддръжка на наличния брой 
автомобили, за тяхното 
проследяване в реално време 
и намаляване разходите за 
гориво.  

Fleet Management систе-
мите се състоят от три 
основни компонента: харду-
ер (бордови компютър, GPS 
приемници, комуникационни 
модули), софтуер и цифрови 
географски карти. Цифрови-
те карти са съвкупност от 
геопространствени данни за 
определена територия. 

NAVITEQ разработва 
един от основните компо-
ненти на Fleet Management 
системите, а именно из-
гражда, поддържа и актуали-
зира база от геопростран-
ствени данни за територи-
ята на България. 

Геопространствените 
данни на NAVITEQ изобра-
зяват географски обекти и 
урбанизирани територии с 
графична информация и опи-
сателни характеристики.   

Географските данни за 
България се предлагат под 
формата на слоеве в две ос-
новни продуктови катего-
рии:

N-Map България - съдър-
жа графична и атрибутна 
информация за пътна, же-
лезопътна и хидрографска 

мрежи; държавни и админи-
стративни граници; населе-
ни места. 

N-Map Сити – детайл-
на база данни на български-
те градове - улична мрежа; 
адресна база; администра-
тивно деление; водни пло-
щи; сгради; зелени площи; 
паркинги; интересни точки 
(POIs); допълнителна навига-
ционна информация.

NAVITEQ предлага инди-
видуално решение за все-
ки клиент. Клиентът може 
сам да избере слоеве геопро-
странствени данни, в зави-
симост от конкретните си 
нужди и изисквания.

Предоставяните геодан-
ни са в координатна систе-
ма проекция WGS84 UTM (35 
North зона). 
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Най-често използ-
ваните геоданни във 
Fleet Management ре-
шенията са междусе-
лищна пътна мрежа; 
градска улична мрежа 
с посочност на улици-
те; различни катего-

рии POIs (офиси, складо-
ве, магазини, бензинос-

танции и др.).
Точността на тези 

данни допринася за улесня-
ване на целия работен про-
цес. 

За да поддържа актуал-
на географска информация, 
NAVITEQ използва модерни 
методи за събиране на дан-
ни: анкетьори; открити из-
точници; собствена Мобил-
на лаборатория, оборудвана 
с прецизен GPS приемник и 
панорамна камера. 

Мобилната лаборато-
рия събира данни за место-
положение и видео информа-
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ция.  Прецизният GPS прове-
рява заснетата пътна мре-
жа. Панорамната камера съ-
бира данни за пътната об-
становка – пътни възли и на-
вигационна информация (по-
сочност на улици, разрешени 
маневри, ограничение на ско-
ростта и други).

Допълнително, NAVITEQ 
предоставя регулярна акту-
ализация на данните; гъвка-
ви условия за ползване; услу-
ги по конвертиране и интег-
риране на данни, геокодиране 
и създаване на цифрови мо-
дели на територии. 
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