
Na základě: Požadavku společnosti KonekTel, a.s. pro provoz v Pražské integrované dopravě

Zpracoval:

Odpovídá:

Zpracováno: V Praze dne 8. ledna 2018

Organizace ROPID uděluje zařIzenI

VnějšÍinformační panely přední

S označením: VLP 21X170 přední

S označením software: VI

S označením firmware: VI

PracujÍcÍ na sběrnici: Ethernet
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Za řízení Vněišňnformační paneĹv Nedni s označen Im VLP 21x170 Médní
splňuje požadavky organizace ROPID a je schváleno pro provoz na městských a příměstských linkách PID.
Akceptace platís n Iže uvedenými palubn Imi počŕtači, na kterých bylo za řÍzenitestováno.

Testováno ve spolupráci s palubním počítačem společnosti KonekTel, a.s. řády Arbor.

Palubní PC zde neuvedené nejsou tímto certifikátem uznány a pro jejich uznánhnusíbýt provedeny další
testy. Dopravce může být v případě použitís jiným palubn Im PC vystaven postihu za nefunkčníči jiné
chovánÍzařízen I/periferie odlišné od standardu PlO.

zástupce vedoucMo technického
rozvoje a projektů

. Regionálni organizátor Pražské integrované dopravy
Ŕopid Rytířská 10, Praha 1, 110 00



Na základě: Požadavku společnosti KonekTel, a.s. pro provoz v Pražské integrované dopravě

Zpracoval:

Odpovídá:

Zpracováno: V Praze dne 8. ledna 2018

Organizace ROPID uděluje zařIzení

Vnějšňnformační panely boční

S označením: VLP 21X128 boční

S označen Im software: VI

S označením firmware: VI

PracujÍcÍ na sběrnici: Ethernet
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Zařízeni VnějšÍinformačni paneĹv boční s označením VLP 21x128 boční
splňuje požadavky organizace ROPID a je schváleno pro provoz na městských a příměstských linkách PID.
Akceptace platis n Iže uvedenými palubn Imi počŕtači, na kterých bylo za řÍzenitestováno.

Testováno ve spolupráci s palubním počŕtačem společnosti KonekTel, a.s. řady Arbor.

PalubníPC zde neuvedené nejsou tímto certifikátem uznány a pro jejich uznánMusIbýt provedeny další
testy. Dopravce může být v případě použitís jiným palubním PC vystaven postihu za nefunkčniči 'iné
chovánÍzařÍzenÍ/periferie odlišné od standardu PlO.

zástupce vedoucího technického
rozvoje a projektů

Regionálni organizátor Pražské integrované dopravyŔopid Rytířská 10, Praha 1, 110 00



Na základě: Požadavku společnosti KonekTel, a.s. pro provoz v Pražské integrované dopravě

Zpracoval:

Odpov"dá:

Zpracováno: V Praze dne 8. ledna 2018

Organizace ROPID uděluje zařÍzeni

VnějšňnformačnI panely zadní

S označením: VLP 21X32 zadní

S označením software: VI

S označením firmware: VI

PracujÍcÍ na sběrnici: Ethernet
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Za řIzení Vněišňnformační paneĹv zadní s označením VLP 21x32 zadní
splňuje požadavky organizace ROPID a je schváleno pro provoz na městských a příměstských linkách PID.
Akceptace platís n Iže uvedenými palubn Imi počŕtači, na kterých bylo za řizenÍtestováno.

Testováno ve spolupráci s palubním počítačem společnosti KonekTel, a.s. řady Arbor.

Palubní PC zde neuvedené nejsou tímto certifikátem uznány a pro jejich uznáni musibýt provedeny další
testy. Dopravce může být v případě použitís jiným palubn Im PC vystaven postihu za nefunkční či jinC
chovánÍzařÍzenÍ/periferie odlišné od standardu PlO.

zástupce vedoucího technického
rozvoje a projektů

Regionálni organizátor Pražské integrované dopravyŔopid Rytířská 10, Praha 1, 110 00



Na základě: Požadavku dodavatele zařizenI pro provoz v Pražské integrované dopravě

Zpracoval:

Odpov"dá:

Zpracováno: V Praze dne 8. ledna 2018

Organizace ROPID uděluje zařIzenI

Označovač jízdenek

S označením: ETM 4.0

S označením software: VI

S označením firmware: VI

pracující na sběrnici: Ethernet
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Za řIzeni Označovač iízdenek s označením . ETM 4.0
splňuje požadavky organizace ROPID a je schváleno pro provoz na městských a příměstských linkách PlO.
Akceptace platís n Iže uvedenými palubn Imi poč Rači, na kterých bylo za řizenítestováno.

Testováno ve spolupráci s palubním počítačem společnosti KonekTel, a.s. řady Arbor.

Palubní PC zde neuvedené nejsou tímto certifikátem uznány a pro jejich uznáni musí být provedeny další
testy. Dopravce může být v případě použitís jiným palubním PC vystaven postihu za nefunkčniči jiné
chovánÍzařÍzenÍ/periferie odlišné od standardu PlO.

zástupce vedoucího technického
rozvoje a projektů

, Regionálni organizátor Pražské integrované dopravy
" Ŕopid Rytířská 10, Praha 1, 110 00



Na základě: Požadavku dodavatele zařIzenI pro provoz v Pražské integrované dopravě

Zpracoval:

Odpovídá:

Zpracováno: V Praze dne 22. února 2018

Organizace ROPID uděluje zařIzenI

Zobrazovač času a pásma

S označením: IFZOCP1

S označením software: VI

S označením firmware: VI

PracujÍcÍ na sběrnici: Ethernet

žadatel o certifikaci: KonekTel, a.s.

Certifikát
ROCE002KO

ZařízenÍ: Zobrazovač času a ijásma Ĺs označením IFZOCP1
splňuje požadavky organizace ROPID a je schváleno pro provoz na městských a příměstských linkách PlO.
Akceptace platís niže uvedenými palubními počítači, na kterých bylo zařÍzeni testováno.

Testováno ve spolupráci s palubním počítačem společnosti KonekTel, a.s. řady Arbor.
Omezení certifkátu - neumožňuje plné zobrazení písmen díky zvolené technologii zobrazovacího prvku.

Palubní PC zde neuvedené nejsou tímto certifikátem uznány a pro jejich uznání musí být provedeny další
testy. Dopravce může být v případě použití s jiným palubním PC vystaven postihu za nefunkční či jiné
chovánÍzařízeni/periferie odlišné od standardu PlO.

zástupce vedoucího technického
rozvoje a projektů

Regionálni organizátor Pražské integrované dopravyRopid Rytířská 10, Praha 1, 110 00


