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Urban Digital היא חלוצה עולמית בהנגשת מידע 
עירוני ותחבורתי תוך שימוש בטכנולוגיות דיגיטליות 
מתקדמות על מנת לשפר את איכות השירות לתושב 

ולנוסע בתחבורה ציבורית. 
  

החברה פיתחה מערכת הכוללת חומרה ותוכנה 
 המאפשרת לשדר תוכן מגוון אינטראקטיבי 

ובזמן אמת למסכים בטכנולוגיות שונות. 
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X-PISעמדת מידע אינטרקטיבית לנוסע

urban Digital פיתחה שלט דיגטלי אינטקטיבי 

המאפשר הנגשת מידע עדכני ובזמן אמת 

בכל תנאי מזג אויר ולכל מקום. הנוסע יכול 

לתכנן את מסלולו בצורה האופטימלית על גבי 

מסך מגע, להתעדכן בשינויים, לבחור בדרכים 

חלופיות ולחסוך זמן יקר. צפיפות ושיבושי 

תנועה במערכות הכבישים מצריכות דיוק ושיפור 

בשירותי התחבורה הציבורית, על ידי עדכון הנוסע 

נהפוך את חווית הנסיעה לנעימה ורגועה.

ניתן לשלב שירותים נוספים:
- אינטרנט אלחוטי

 USB שקעי טעינה -

- מצלמות אבטחה 

- אינטרקום

- כפתורי מצוקה 

- טעינת רב-קו באמצעות כרטיס אשראי



X-PIS
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MINI X-PIS

ה Mini XPIS הינו מוצר מהפכני בשוק מערכות 

המידע לנוסע בכך שהוא משלב את הטוב בכל 

העולמות לשלט אחד. מסך הטאץ בגודל 12 אינץ' 

מאפשר  את כל היכולות האינטראקטיביות 

 של ה XPIS בתוספת יכולת טעינת רב קו 

באמצעות כרטיס אשראי ומאפשר 

להיות מוזן על ידי אנרגיה סולארית.

ה-Mini XPIS יכול להיות מותקן בתוך 

סככת אוטובוס או על עמוד.

עמדת מידע אינטרקטיבית קטנה וסולארית

השלט מופעל על ידי אנרגיה סולארית



LCD Next Bus/ 
Next Train Displays

ל-Urban Digital מבחר רחב של אפשרויות 

להצבת שלטי רציף או שלטים מרכזיים. 

הפלטפורמה של Urban Digital מאפשרת 

העברת מידע ממסכי 32 אינץ' עד קירות וידאו 

גדולים. השלטים מותקנים ע"י שלל מתקנים 

סטנדרטיים ומותאמים אישית ע"פ צרכי הלקוח 

מהתקרה, קירות או מהרצפה.



LCD Next Bus/ 
Next Train Displays
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PIS ETAMAR

 )next bus( פיתחה שלט מתחלף Urban digital

במטרה להוזיל את מחיר המוצר על מנת לאפשר 

למשרד התחבורה להציב שלט זה ליד כל סככה.

טכנולוגית המסך CH-LCD Reflective מאפשרת 

צריכת חשמל נמוכה ביום ובלילה וכן נראות 

גבוהה של מידע המוצג בו. למסך רזולוציה גבוהה 

המאפשרת הצגת מידע מתקדם וגמישות בשינויי 

המידע המוצגים בו.

העיצוב המהודק והמוקפד של השלט משתלב 

במרחב האורבני ומאפשר התקנה מהירה וקלה 

תוך התחשבות בתקנים המחמירים והמתקדמים 

ביותר לרבות תקני נגישות.

שילוט מתחלף

השלט מופעל על ידי אנרגיה סולארית



PIS ETAMAR
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עמדת מידע אינטראקטיבית המאפשרת לרשות 

העירונית לשתף את תושביה בשלל הפעילויות 

הקורות והמתוכננות בעיר ומאפשרת לתושב 

לשתף חווית וליצור קשר ישיר עם הרשות.

העמדה מחוברת לבסיס המידע של העירייה 

ומתעדכנת באופן אוטומטי ללא צורך הזנה 

כפולה.

קטגוריות המידע הנהוגות: מלונות, מסעדות, 

אטרקציות, מסלולי טיול, 

נקודות עיניין ועוד.

CIP עמדת מידע עירונית

מדיה דיגיטלית

שיתוף סרטי תדמית של העיר

ומסרים בפורמטים שונים.

הודעות לתושב

עדכון התושבים בהודעות עירוניות, 

שינויים בתשתיות/תחבורה ועוד.

חיבור למוקד העירוני 

מאפשר לתושבים לדווח על מפגעים 

או כל דבר אחר ישירות למוקד העירוני.

מידע תחבורתי

הנוסע יכול לתכנן את מסלולו בצורה

האופטימלית על גבי מסך מגע,

להתעדכן בשינויים, לבחור בדרכים

חלופיות ולחסוך זמן יקר.

הנגשה

הנגשת המידע גם לתושבים בעלי

מגבלויות שונות כגון - שמיעה, ראייה וגובה.

העמדה תומכת בריבוי שפות.



projects
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התוכנה מאפשרת למשתמש לאתר יעד מסוים 

על גבי מפה דיגיטלית אינטראקטיבית ומספקת 

כלים ויזואלים המאפשרים למשתמש לנווט ליעד. 

המערכת מאוד שימושית בבניני משרדים, קניונים 

וברחובות העיר ומסייעת לאתר משרד, עסק, 

או מוקדי שירות עירוניים ותחבורתיים. 

המערכת מבוססת על עמדת מידע בעל מסך מגע.  

WIPמפת התמצאות אינטראקטיבית
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סוגי שלטים

Totem Outdoor Variations

Totem Indoor Variations



סוגי שלטים

In Bus Station Variations

In Bus Station Variations



רכיבי השילוט הדיגיטלי

מערכת ניהול מרכזית 
ניטור מצב פיזי של כל השלטים

הפצת הודעות

התראות וחיוויים

יכולת ניהול מדיה

הגנת סביבה חיצונית
IP-54 מוגן מים

הגנה מקרני השמש וסנוור

הגנה מפני גניבה

הגנה מאלקטרומגנטיות

הגנה מפני זיהום סביבתי

הגנה מאבק

מערכת ניהול טמפרטורה חכמה
המערכת עמידה ממינוס 10 מעלות עד 60 מעלות

ניטור זמן אמת על חום המערכת ולחות

מערכת קירור פנימית

מערכת ניהול סביבה חכמה
שינוי בהירות אוטומטי

ניטור מצב הסביבה והתראות

אינטראקטיביות
  Projected capacitance טכנולוגיית

מאפשרת אינטראקטיביות בכל תנאי מזג אוויר

)PCAP(

High Definition High Brightness
המידע קריא בכל מזג אויר גם בשמש ישירה

ללא השתקפות

זכוכית מחוסמת מיוחדת

נגישות
הקראת מלל במגוון שפות

הנמכת מסך 

שינו ניגודיות

הגדלת פונט

מקלדת לחצנים עם ברייל



הנגשת המידע לנוסע בזמן הנכון ובמקום הנכון
משפרת את חווית השימוש בתחבורה הציבורית.

אל תשאיר את הנוסע מאחור...



קבוצת אי אם שגב תעשיות בע״מ
נחל שניר 4, יבנה | 08-9422440 

urban-digital.co.il


