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Moovbox 

  Mahdollistaa	  laajakaistayhteyden	  ja	  GPS-‐
paikannuksen	  liikkuvissa	  ajoneuvoissa	  

  On	  kokonaiska8ava	  järjestelmä	  mobiilivies=ntään	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  Liiketoiminnan	  kehi8ämiseen	  

	  	  	   	  Turvallisuuden	  lisäämiseen	  
	   	   	  Matkakokemuksen	  parantamiseen	  
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Maanteillä	  –	  Raiteilla	  -‐	  Vesillä	  

  Junat	  
  Linja-‐autot	  
 Rai4ovaunut	  
 Taksit	  
 Hälytysajoneuvot 	   	   	  	  
 Huoltoajoneuvot	  
  Lau:aliikenne	  
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Lukuisia	  käy:ösovelluksia	  

* 	  Reaaliaikainen	  videovalvonta	  
* 	  Laajakaistayhteys	  3G-‐	  ja	  @450-‐verkkojen	  välityksellä	  
* 	  Langaton	  internet	  matkustajille	  
* 	  Sisäänrakenne8u	  GPS-‐paikannus	  
* 	  Ajoneuvojen	  reaaliakainen	  monitoroin=	  
* 	  Aikataulujen	  seuranta	  
* 	  WLAN-‐käy8äjästa=s=ikka	  ja	  raportoin=	  
* 	  Elektroniset	  lipunmyyn=järjestelmät	  
* 	  Ajoneuvon	  ja	  varikon	  väliset	  yhteydet	  
* 	  Kulje8ajan	  opastus	  (rei=t,	  häiriöt,	  työvuorot)	  
* 	  Turis=palvelut	  

* 	  Sähköinen	  mainonta	  	  
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Näin	  se	  toimii	  linja-‐autossa:	  

GPS-paikannus 

Mobiililaajakaistaverkko A 
& Internet 

Mobiililaajakaistaverkko B 
& Internet 

Tiedonsiirto 3G/@450 - 
matkaviestintäverkoissa 

Elektroninen lipun- 
myyntijärjestelmä 

WLAN-yhteys data- ja 
puhesovelluksille 

Ethernet-pohjainen 
 IP-kamera/ 
videovalvonta 

Perustele Oy 



Reaaliaikainen	  videovalvonta	  

•  Lisää	  matkustajien,	  kulje8ajan	  ja	  
ajoneuvon	  turvallisuu8a	  

•  Videotallennuksia	  voidaan	  
katsoa	  ajoneuvon	  ollessa	  
matkalla	  interne=n	  välityksellä	  	  

	  
IP-‐KAMERAVALVONNAN	  ETUJA:	  	  
* 	  Ilkivallan	  ehkäisyyn	  
* 	  Onne8omuuksien	  sa8uessa:	  

-‐ 	  Lyhyemmät	  vasteajat	  
-‐ 	  Tehokkaammat	  pelastustoimet	  
-‐ 	  Bussiyh=ön	  ja	  viranomaisten	  

välinen	  yhteistyö	  
* 	  Viihdepalvelut	  	  
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IP-‐kamerat	  ajoneuvonkäytössä	  

IP-kamerat ajoneuvossa 

Mobile Digital Video Recorder 

Moovbox M 
Mobile Broadband Gateway 

10/100 Ethernet"

3G/@450!3G/@450!
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Salattu ja turvallinen VPN-tunnelointi Moovboxin 
ja hallintakeskuksen välille 

Kaksisuuntainen kommunikointi, kameran 
etähallinta 



NeHyhteys	  matkustajille	  
Tutkimukset osittavat, että nettiyhteys  
on saanut suosion jopa 15 minuutin  

pituisilla matkoilla. 

* Toimii kuten kiinteä hotspot-palvelu esimerkiksi    
ostoskeskuksessa tai kahvilassa 
* Matkustajat voivat surffailla netissä ja selailla     
sähköpostiaan matkan aikana  
* WLAN IEEE802.11b/g-yhteys kannettavalla         
tietokoneella tai muulla WiFi-yhteensopivalla 
käsipäätteellä  
* Palvelukonseptia voidaan räätälöidä (maksuton/
maksullinen) 
* Mainostajille uusia tapoja mainostaa 

  - Mainonnan kohdistaminen ajoreitin 
mukaan 
  - Reitin varrella olevat kaupalliset tai julkiset   
palvelut (kauppakeskukset, ravintolat, 
hotellit, nähtävyydet... 
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GPS-‐paikannus	  
  Moovbox sisältää GPS-vastaanottimen"
  Ajoneuvoa voidaan paikantaa 

reaaliajassa"
  Webbipohjainen hallintaliittymä"
  Yhteys Icomeran MoovManage- 

hallintapalveluun tai kolmannen 
osapuolen seuranta- ja 
jäljitysjärjestelmään"

"

  Ajoneuvon monitorointi"
  Aikataulujen seuranta  "
  Matkaviestintäverkon tarkkailu"
  Palvelun saatavuuden ja laadun 

mittaaminen"
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Case	  Study:	  	  Stagecoach	  Group	  

• 	  Yksi	  Euroopan	  suurimmista	  	  
henkilökuljetusyh=öistä	  

• 	  12	  000	  linja-‐autoa,	  junaa,	  
rai=o=evaunua	  
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Oxford	  Tube	  

Linja-‐autoreiY	  Lontoon	  keskustan	  ja	  
Oxfordin	  välillä:	  

  100	  km:n	  matka	  kestää	  noin	  90	  minuuYa	  
  25	  korkealuokkaista	  linja-‐autoa	  
  KapasiteeY	  rii8ää	  6000	  matkustajalle	  	  

vuorokaudessa	  

  Vuoroväli	  10	  minuuYa	  vuorokauden	  
ympäri	  

	  

Jokainen	  ajoneuvo	  varusteYin	  
Moovbox	  M200	  Gateway:llä	  
Runkoverkkoyhteytenä	  toimii	  	  

3G	  HSDPA	  1,2	  Mbit/s	  
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NeHyhteys	  matkustajille	  

Lokakuusta	  2006	  tähän	  mennessä....	  

* Yli 40 000 käyttäjää 
* Yli 200 000 kertaa 
* Istunnon kesto keskimäärin 40 min 
* Erityisen suosittu opiskelijoiden ja   
työmatkustajien keskuudessa  
* Linjan matkustajamäärät 
lisääntyneet 
* Asiakkaita siirtyneet Stagecoachiin 
kilpailevilta bussiyhtiöiltä 
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GPS-‐paikannus	  

Koko	  ajoneuvolaivueen	  montoroin4a	  

*Linja-autolaivueen liikennöinnin seuranta 
reaaliajassa 
*Aikataulujen tiivis monitorintia 
*Reittiä ylläpidetään yhdessä paikallisten 
viranomaisten kanssa ja aikataulujen seuranta 
on ensitärkeää 
*Autokaluston käyttö tehostui ja aikataulujen 
tarkkuus parani GPS-paikannuksen ansiosta 
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Case	  Study:	  	  Na4onal	  Express	  

 
- Euroopan suurin linja-autoyhtiö 
- UK:ssa operoidaan 1000:een matkakohteeseen 
  ja kuljetetaan yli 16 milj. matkustajaa vuodessa 
 
 
Moovbox ratkaisu:  
 
 * Ensimmäinen reitti, joka yhtiö varusti  
   Moovbox M200-ratkaisulla on Lontoon keskustan  
   ja Cambridgen välinen matka 
 * Matkustajille tarjotaan ilmaista WiFi-palvelua 
 * GPS-paikannusta 
 *Nopea käyttöönotto, ei minkäänlaista tarvetta  
  kouluttaa henkilökuntaa 

Perustele Oy 



Lai:eiden	  hallintapalvelut	  
Kolme eri sovellusta laitteiden hallintaan ja valvontaan:  

*moovAdmin on laitteessa sisäänrakennettuna  
*moovMonitor on MooveManage-hallintapalvelun WLAN-
käytönseurannan   raportointi- ja analysointityökalu 
*moovTrac on MooveManage-hallintapalvelun moduuli GPS-
ajoneuvopaikannukseen 
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Keskite:y	  etähallinta	  
MoovManage 

- Voidaan valvoa ja hallita  
kaikkia Moovbox-laitteita 
keskitetysti webbipohjaisen 
hallintaliittymän kautta 
- Icomeran ylläpitämä 
MoovManage- hallinta- 
palvelu 
- Laitteiden monitorointi 
- Etäkonfigurointi 
- WLAN-käyttäjämärät 
- Ajoneuvojen sijannit 
- Maksaa > 1 euro/pv/laite 
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WLAN-‐käy:äjästa4s4ikka	  
MoovMonitor 

- Yhteenvetoja   
- Statistiikkaa 
- Käyttäjämäärät 
- Keskimääräinen aika 
- Sesonkivaihtelut 
- Tietoliikennemäärät 
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GPS-‐ajoneuvopaikannus	  
MoovTrack  

* Pohjautuu Googlen  
karttapalveluun 
* Ajoneuvojen sijanti  
liikkuvalla kartalla:  

 - 5 metrin tarkkuudella 
 - Matkasuunta   
   sinsisellä    
   karttaviivalla 
 - Aikaleima 
 - Leveys- pituus- ja   
   korkeusasteeet 
 - Ajosuunta  

* Paikannusstatistiikkaa 
* Tuottaa laajalti informaatiota   
reittien ja aikataulujen  
analysointiin ja suunnitteluun 
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  Lujatekoinen	  laajakaistarei==n/	  
langaton	  tukiasema	  ajoneuvokäy8öön	  	  
(WLAN	  802.11b/g)	  

 Sisäänrakenne8u	  GPS-‐vastaano=n	  
 2	  x	  10/100	  Ethernet-‐liitäntää	  IP-‐kameroille	  
ja	  muihin	  IP-‐lai8eisiin	  

 Vaa=i	  toimiakseen	  
mobiililaajakaistalii8ymän	  ja	  radiokor=n	  

Moovbox M200 
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Asennus	  ja	  käy:ööno:o	  

  Moovbox	  voidaan	  asentaa	  ajoneuvon	  
seinäpaneelien	  taakse,	  ylälokeroon,	  istuimen	  alle/
taakse,	  matkatavarasäiliöön	  

  Käy8ää	  9-‐48	  v	  DC-‐sähköä	  ajoneuvon	  omasta	  
sähköjärjestelmästä	  

  Sisä-‐	  ja	  ulkoantennit	  vähän	  huomiota	  herä8äviä	  
  Asennus	  suoritetaan	  bussivarikolla	  
  Moovbox	  valmiiksi	  konfiguroituna	  ja	  testa8una	  
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Moovboxia kokonaispalveluna 
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Määrittely ja Suunnittelu 
 

* Reitin kartoitusta 
* Palvelun laajuuden määrittelyä 
* Mobiiliyhteyden määrittelyä   
* Tarvittaessa langattoman  
  tietoturvan konsultointia 

Asennus ja Käyttöönotto 

 * Laitteiden esikonfigurointi  
 * Testaus 
 * Asennus 
 * Käyttöönotto 
 * Dokumentointi 

Tuki ja Ylläpito Optiot 

 * Puhelimitse- ja sähköpostitse 
 * Ohjelmistopäivitykset 
 * Varalaitepalvelu   
 * Ylläpitopalvelut  

 * Keskitetty etähallinta 
 * GPS-ajoneuvopaikannus 
 * WLAN-käyttäjätiedot 
 * IP-kamerajärjestelmät 
 * VPN-sovellukset 
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