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CITY IN CONTEXT

MĚSTO
V KONTEXTU 
JE CHYTRÉ
MĚSTO
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otevřená data města k dispozici
včasná informovanost
spoluúčast na rozhodování
přehled o dopravě a parkování
podpora čisté mobility
zvýšení bezpečnosti
chytrý veřejný prostor
otevřená veřejná data

on-line monitoring na přehledové mapě
plánování údržby a servisu
přehled technologií a služeb
ovládání všeho z jednoho místa
systémové notifikace a alarmy
okamžitá reakce na vzniklé situace
přístupy pro IZS

on-line informace o chodu města
vizualizace dat
propojení jednotlivých systémů
realizace kontextových scénářů
podpora pro rychlá rozhodování
výstupy pro plánování a rozvoj
statistiky a reporty

VEDENÍ MĚSTA

SERVISNÍ
ORGANIZACE

Invipo je sostwarový mozek inteligentního města, který sbírá 
data z připojených technologií a dalších dostupných zdrojů ve 
městě. Umí je vyhodnotit a jednoduše zobrazí přehledy na jedné 
ploše městského dispečinku. Zároveň dokáže pomocí chytrých 
scénářů přímo ovlivňovat chod vzdálených zařízení. 

Invipo městu pomáhá – usnadňuje jeho řízení, má pozitivní vliv 
na servisní organizace a v neposlední řadě výrazně zkvalitňuje 
život obyvatel.

CO JE 
INVIPO
ZAČ

OBČANÉ
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NA VELIKOSTI 
MĚSTA NEZÁLEŽÍ

ZÁLEŽÍ 
NA BEZPEČNOSTI
Bezpečnost se skloňuje v dnešní době všude. Invipo je otevřený a přitom plně 
zabezpečený systém, který si může každý zákazník nakonfigurovat dle vlastních 
potřeb a požadavků. Zároveň umožňuje plnění požadavků vyplývajících ze Zákona 
o kybernetické bezpečnosti a ISO 27001. Vaše data budou s Invipo v bezpečí.

Invipo je flexibilní, otevřená platforma české společnosti Incinity 
zajišťující integraci a interoperabilitu v chytrých městech. Nezáleží 
na tom, jak velký projekt je potřeba řídit. Invipo propojuje data 
z různých systémů v jeden celek a nabízí přehledné sledování 
výstupů a efektivní řízení chytrých projektů.

KONCEPT 
SMART CITY
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Invipo modulů

Izmir je třetí největší město Turecka s více než 
4 miliony obyvatel. V rámci největšího Smart City 
projektu v regionu jsme k Invipo připojili přes 
12 tisíc zařízení: řízení světelných křižovatek, 
detekce hustoty dopravy, monitoring MHD, systémy 
parkování s chytrou navigací, správy pěších zón, 
silniční meteostanice, kamerové systémy 
odhalování dopravních přestupků, či řízení proměn-
ného dopravního značení a informační tabule.

Komplexní projekt zahrnoval také vybudování 
nového, plně vybaveného dispečerského centra. 
V každém okamžiku Invipo sbírá a zpracovává 
obrovský objem informací a zprostředkovává 
komunikaci mezi městskými dispečery a 
technikou v ulicích.

İZMIR 
TURECKO

Ve stotisícové polské Legnici Invipo skvěle funguje 
jako centrální dispečerský nástroj v režimu 24/7. 

Kompetentní osoby tak detailně sledují připojená 
zařízení a zefektivňují chod dopravy ve městě. 
V plné míře také využívají funkce kontextových 
scénářů pro kooperaci jednotlivých chytrých 
technologií a optimalizaci řízení.

LEGNICA 
POLSKO



Baťův Zlín již patří mezi nejchytřejší města ČR. 
Zlín je sídlem fy Incinity a naší Smart laboratoří.

Díky Invipo zde dochází k výrazné modernizaci 
dopravní infrastruktury a ke zvyšování plynulosti 
městské hromadné dopravy. Invipo 
bezproblémově slouží místním dispečerům 
a zkvalitňuje život obyvatelům i projíždějícím 
návštěvníkům Zlína.

ZLÍN 
ČESKÁ REPUBLIKA

DALŠÍ CHYTRÉ 
MĚSTO MŮŽE BÝT 
TO VAŠE

DUBAJ
UAE
Spojené Arabské Emiráty jsou synonymem 
bohatství a pokroku. Proto se v Dubaji rozhodli 
integrovat dopravní technologie do naší smart 
city platformy Invipo a posunout se v technolog-
ickém vývoji zase o kousek před ostatní. 

Prvním dílkem do skládačky je integrace 
systému WIM (weigh in motion – vážení za jízdy), 
který pomáhá monitorovat přetíženou 
kamionovou dopravu a účinněji bojovat proti 
ničení moderních silnic a dálnic. Díky tomu je 
možné budovat další a další dopravní spojnice, 
které budou nejen bezpečné, ale také nebudou 
potřebovat vysoké náklady na opravu.



Invipo se může pochlubit také několika prestižními oceněními.

Je držitelem Intertraffic Innovation Award 2016 a zároveň 
vítězem kategorie Smart Mobility na veletrhu Intertraffic 
v Amsterdamu. V historii veletrhu jsme toto ocenění získali 
jako první společnost ze všech zemí střední a východní Evropy.

V roce 2017 se Invipo stalo vítězem Smart City Service Awards 
na Smart Cities Innovation Summitu v korejském Soulu.

OCEŇOVANÁ
PLATFORMA 

PARTNERSTVÍ 
MICROSOFT AZURE
Invipo je plně kompatibilní se službami Microsost Azure. V praxi to 
znamená, že „chytrá“ města mohou být kompletně provozována 
již jako služba a nemusí být řešeny žádné další požadavky na 
provoz vlastního serverového zázemí a s tím spojené náklady. 
Mezi hlavní výhody umístění platformy Invipo do prostředí 
Microsost Azure patří vysoké zabezpečení dat, škálovatelnost 
výkonu za běhu, minimální náklady na údržbu, online zálohování 
a platby pouze za odebrané služby.
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