
System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (OnTime) dla Bielska-Białej



Menu wyboru przystanku

Komunikaty dot. funkcjonowania 
komunikacji miejskiej

Ustawienia: możliwość wybrania na mapie 
warstw: pojazdów, przystanków i mapa 
ruchu oraz inne informacje dot. portalu

Zakładka wyboru warstw prezentowanych na 
mapie: pojazdów, przystanków i mapa ruchu

Pogrupowane przystanki 
(poziom grupowania zależy od poziomu 

oddalenia/przybliżenia mapy)

Responsywny portal pasażerski – www.rozklady.bielsko.pl
Strona Główna

Legenda

Pojazdy na mapie prezentowane 
jako numer linii komunikacyjnej

Menu wyboru linii

Odnośnik do serwisu its.bielsko.pl 

Wyszukiwarka połączeń

Tabelaryczny rozkład jazdy (do wydruku)



Wybór linii z listy
Kliknięcie na numer linii komunikacyjnej spowoduje wyświetlenie listy 
przystanków na trasie przejazdu

Opcja wyszukiwania linii
Klikając na „lupkę” pojawi się okno pozwalające na wpisanie numeru linii

Wybór linii

Wybór typu linii
Kliknięcie na pole wyboru pozwala na wyświetlenie listy linii dziennych 
lub linii nocnych

Ikona dzwonka
Prezentowana ikona „dzwonka” ma za zadanie informować, że dla 
wybranej linii komunikacyjnej opublikowany został komunikat 
informujący np. o zmianie rozkładu jazdy lub zmianie trasy przejazdu

Relacja linii
Najechanie kursorem myszy na wybrany kafelek z numerem linii 
powoduje pojawienie się okna prezentującego podstawową relację linii

Suwak
W celu wyświetlenia kolejnych linii komunikacyjnych należy przesunąć 
suwak w dół



Zmiana kierunku na przeciwny
Kliknięcie na symbol „strzałek” powoduje 
zmianę kierunku na przeciwny

Informacja o numerze i kierunku linii

Lista kolejnych przystanków na kierunku i trasa na mapie

Po najechaniu kursorem myszy na 
kółko symbolizujące przystanek 
wyświetlona zostanie jego nazwa
Kliknięcie na przystanek spowoduje 
wyświetlenie okna z trzema 
zakładkami:
1. ROZKŁAD TEORETYCZNY
2. NAJBLIŻSZE ODJAZDY
3. ROZKŁAD ROSNĄCY

Lista kolejnych przystanków na kierunku 
wybranej linii
Kliknięcie na dany przystanek powoduje 
wyświetlenie dla niego ROZKŁADU 
TEORETYCZNEGO

Prezentowanie trasy przejazdu 
linii komunikacyjnej wraz z 
autobusami znajdującymi się 
na trasie jej przejazdu

Suwak
W celu wyświetlenia kolejnych przystanków na trasie 
przejazdu oraz przystanków wariantowych / dojazdowych 
/ zjazdowych należy przesunąć suwak w dół



Drukowanie rozkładu jazdy
Kliknięcie na ikonę pozwala na wydrukowanie rozkład jazdy dla 
dnia wskazanego na osi czasu
Aby wydrukować rozkład jazdy dla typu dnia innego niż wybrany 
należy najpierw datę na osi czasu (np. na sobotę lub niedzielę) 
a dopiero następnie kliknąć ikonę wydruku rozkładu.

Oś czasu
W celu wyświetlenia rozkładu jazdy dla innej daty niż aktualna 
(np. soboty lub niedziele) należy za pomocą znaku „>” przesunąć 
oś czasu na żądany dzień
Zmianę dnia można dokonać również wybierając ikonę kalendarza 
oraz wskazać żądany dzień

Rozkład jazdy

Godziny odjazdów
W oknie prezentowane są godziny odjazdów dla wybranego na osi 
czasu dnia
„Na szaro” prezentowane są odjazdy, których godzina odjazdu już 
minęła
Kliknięcie godziny odjazdu powoduje wyświetlenie się okna 
prezentującego szczegóły kursu

Suwak
W celu wyświetlenia kolejnych godzin odjazdów należy przesunąć 
suwak w dół



Trasa przejazdu wg przystanków na 
trasie przejazdu

Szczegóły kursu

Prognoza przybycia autobusu
do kolejnego przystanku na trasie

Teoretyczna (rozkładowa) godzina 
odjazdu autobusu z przystanku

Rzeczywista (prognozowana) godzina 
odjazdu autobusu na przystanek



Legenda kursów
Najechanie kursorem myszy na godzinę odjazdu powoduje 
wyświetlenie się okna prezentującego opis kursu wariantowego

Legenda

Legenda
Pod rozkładem jazdy zamieszczona została legenda 
informująca o znaczeniu poszczególnych symboli użytych przy 
prezentowaniu rozkładu jazdy



Wyszukiwanie przystanku po numerze, 
nazwie, ulicy lub miejscowości

Wyszukiwanie przystanku na liście lub mapie

Lista przystanków dodanych do ulubionych

Lista ostatnio wyszukiwanych przystanków

Alfabetyczna lista wszystkich przystanków
Kliknięcie na nazwę przystanku powoduje 
wyświetlenie ROZKŁADU TEORETYCZNEGO

Przystanki na mapie.
Kliknięcie na dany przystanek spowoduje 
wyświetlenie okna z trzema opcjami:
1. ROZKŁAD TEORETYCZNY
2. NAJBLIŻSZE ODJAZDY
3. ROZKŁAD ROSNĄCY

Suwak
W celu wyświetlenia kolejnych przystanków 
należy przesunąć suwak w dół



Najbliższe odjazdy
Kliknięcie zakładki najbliższe odjazdy powoduje wyświetlenie 
listy kursów w czasie rzeczywistym

Odjazdy w czasie rzeczywistym



Rozkład rosnący
Kliknięcie zakładki rozkład rosnący powoduje wyświetlenie się 
listy wszystkich kursów dla wskazanego przystanku (od 
pierwszego do ostatniego kursu)

Rozkład rosnący



2. NAJBLIŻSZE ODJAZDY – rzeczywista informacja o najbliższych odjazdach

3. ROZKŁAD ROSNĄCY – teoretyczne godziny odjazdów linii z przystanku ułożone rosnąco

Najbliższe odjazdy dla przystanku - rzeczywista informacja o najbliższych odjazdach  

1. ROZKŁAD TEORETYCZNY – tabelaryczny rozkład  jazdy dla linii

Czas w formacie „XX min” gdzie XX to wartość 
minut,  oznacza rzeczywistą potwierdzoną 
liczbę minut do odjazdu autobusu tzw. odjazd 
rzeczywisty

Czas w formacie ”HH:MM” gdzie HH to 
godzina a MM to minuty, oznacza planowy ale 
nie potwierdzony odjazd autobusu z 
przystanku tj. bez uwzględnienia bieżącej 
pozycji GPS pojazdu względem rozkładu jazdy

Kliknięcie na dany kurs powoduje 
przeniesienie do jego trasy



Komunikaty o kursowaniu autobusów

Symbol oznaczający rodzaj komunikatu

Data obowiązywania komunikatu

Treść komunikatu

Szczegóły
Kliknięcie powoduje wyświetlenie pełnej treści
komunikatu



Komunikaty o kursowaniu autobusów

Informacja o liniach 
komunikacyjnych lub/i przystankach, 

których dotyczy komunikat

Data obowiązywania komunikatu



Lista wyników. Wybór danego wyniku 
poprzez kliknięcie na przycisk SZCZEGÓŁY

Wskazanie punktu startowego (A) 
i końcowego (B) 

Planer podróży

Wybór daty i godziny

Wskazanie punktu 
startowego (A)

Wskazanie punktu 
końcowego (B)



Ikona przekierowująca na stronę MZD w 
Bielsku-Białej z tabelarycznym rozkładem 
jazdy

Tabelaryczny rozkład jazdy (do wydruku)



Po wybraniu kierunku jazdy danej linii 
otwiera się tabelaryczny rozkład jazdy 

Tabelaryczny rozkład jazdy (do wydruku)



Tabliczki przystankowe są ułożone zgodnie 
z kolejnością występowania na trasie

Tabelaryczny rozkład jazdy (do wydruku)



Aplikacja mobilna itsBB


