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Celem projektu GOP jest wdrożenie zoptymalizowanego procesu bramowego (wraz ze wsparciem odpowiedniej 

infrastruktury oraz systemów IT), który pozwoli DCT Gdańsk (DCT) na bezpieczny przejazd kontenerów przez kompleks 

bramowy na drodze i kolei.

Wdrożenie systemu OCR (optycznego rozpoznawania znaków), pozwoli na zautomatyzowanie gromadzenia 

i przetwarzania danych samochodów ciężarowych, pociągów i kontenerów, dzięki czemu przepustowość kompleksu 

bramowego zostanie znacznie zwiększona. 

Wyjątki od standardowych operacji będą obsługiwane przez pracowników DCT.

Projekt przyczyni się do:

Zwiększenia bezpieczeństwa pracowników DCT oraz kierowców poprzez ograniczenie przemieszczania się ludzi 

w strefach niebezpiecznych;

Zwiększenia ochrony terminalu dzięki automatycznej weryfikacji kierowców, ciężarówek, kontenerów; 

Wzrostu bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez zamontowanie wagi przejezdnej, która zweryfikuje nacisk 

na osie ciężarówek opuszczających DCT;

Skrócenia czasu obsługi kierowców pomiędzy ul. Kontenerową a bramą DCT;

Zwiększenia wydajności bram DCT poprzez integrację systemu terminalowego z systemem bramowym;

Zwiększenia dokładności danych, co sprawi, że proces stanie się niezawodny i stabilny.

Co chcemy osiągnąć?
Cel projektu GOP



Cele projektu osiągniemy poprzez zautomatyzowane:

weryfikowanie tożsamości kierowców;

wykrywanie numerów rejestracyjnych ciężarówek oraz naczep;

weryfikowanie kontenerów (numer, typ ISO);

rozpoznawanie typów IMO;

sprawdzanie obecności plomb;

archiwizowanie obrazów kontenerów (dach, boki);

wykrywanie przeciążenia zespołu pojazdów;

rozpoznawanie typu i numeru wagonu kolejowego;

układanie sekwencji wagonów i przesyłanie tych informacji do systemu terminalowego.

DCT wdroży również system informatyczny, umożliwiający przesyłanie i pobieranie informacji z TOS, który 

steruje światłami i szlabanami;

3 Jak chcemy to osiągnąć? 
Działania



4 Koncepcja Projektu GOP
Wizualizacja



GŁÓWNE ZAŁOŻENIA:

Kamery rozpoznają numery rejestracyjne ciężarówki i naczepy 

oraz rejestrują ich zdjęcia 

Kamery liniowe robią zdjęcia kontenerów obydwu stron oraz dachu

Tylna kamera inspekcyjna robi zdjęcie drzwi kontenera 

Ciężarówki z pustymi naczepami muszą również przejechać 

przez wjazdowe portale OCR.

5 Etap Drogowy
Wjazdowe portale OCR 

Wymagane informacje o kontenerze:

Identyfikacja numeru kontenera; 

typ ISO – identyfikacja typu i rozmiaru kontenera 

(2 wymiary: wysokości oraz długość);

Wykrywanie oraz identyfikacja plakietek IMO oraz ADR;

Wykrywanie obecności plomby: High Security Seal

(butelkowej);

Pozycja kontenera; 

Kierunek drzwi;

Ilość TEU na naczepie. 



GŁÓWNE ZAŁOŻENIA:

Weryfikacja wizyty z informacjami zawartymi w systemie 

terminalowym 

Korzystanie z kiosków samoobsługowych przez kierowców

Komunikacja z pracownikami DCT poprzez Intercom 

oraz kamerę 

Kierowca wykorzystuje kartę identyfikacyjną a kamera robi 

mu zdjęcie 

6 Etap Drogowy 
Weryfikacja przed bramą wjazdową

Obsługa wyjątków i błędów wyświetlana na monitorze 

samoobsługowego kiosku: 

Informacje na temat następnych kroków / instrukcje 

będą wyświetlana na monitorze kiosku 

Jeśli kierowca musi opuścić DCT (informacja pojawi 

się na monitorze), szlaban otworzy się a kierowca  

wjedzie na obszar parkingu buforowego, który 

będzie musiał opuścić przez bramę wyjazdową

parkingu. 



GŁÓWNE ZAŁOŻENIA :

Korzystanie z kiosków samoobsługowych przez kierowców

Lokalizacja podjęcia / złożenia kontenera wysyłana w wiadomości SMS

Komunikacja z pracownikami DCT poprzez Intercom oraz kamerę 

Kierowca wykorzystuje kartę identyfikacyjną a kamera robi mu zdjęcie 

7 Etap Drogowy
Brama wjazdowa 



GŁÓWNE ZAŁOŻENIA:

Kamery rozpoznają numery rejestracyjne ciężarówki i naczepy 

oraz rejestrują zdjęcia 

Kamery liniowe robią zdjęcia kontenerów obydwu stron oraz dachu

Tylna kamera inspekcyjna robi zdjęcie drzwi kontenera

Ciężarówki z pustymi naczepami muszę również przejechać 

przez wjazdowe portale OCR

Szlabany przed portalami wyjazdowymi będą zintegrowane z bramami 

wyjazdowymi – jeśli wszystkie linie wyjazdowe będą zajęte, szlabany 

przed portalami wyjazdowymi zostaną zamknięte.

8 Etap Drogowy
Wyjazdowe portale OCR 

Wymagane informacje o kontenerze:

Identyfikacja numeru kontenera;

typ ISO– identyfikacja typu i rozmiaru kontenera 

(2 wymiary: wysokości oraz długość);

Wykrywanie oraz identyfikacja plakietek IMO 

oraz ADR;

Wykrywanie obecności plomby: High Security Seal

(butelkowa); 

Pozycja kontenera; 

Kierunek drzwi;

Ilość TEU na naczepie.



GŁÓWNE ZAŁOŻENIA :

Korzystanie z kiosków samoobsługowych przez kierowców

Komunikacja z pracownikami DCT poprzez Intercom oraz kamerę 

Kierowca wykorzystuje kartę identyfikacyjną a kamera robi mu zdjęcie 

W przypadku nieprawidłowych informacji, kierowca będzie zobligowany do kontaktu z pracownikami DCT poprzez Intercom

Pracownicy DCT wspierają działanie kierowcy 

Automatyczne potwierdzenie kontenerów/ładunku opuszczającego terminal 

Komunikacja z bramkami radiometrycznymi (alarm radiometryczny zablokuje szlabany wyjazdowe) 

Elektroniczna weryfikacja kierowców 

9 Etap Drogowy
Bramy wyjazdowe 



GŁÓWNE ZAŁOŻENIA :

Portale powinny robić zdjęcia 3 stron ścian kontenera oraz odczytywać numer 

wagonu  (z informacją w systemie dotyczącą ilości kontenerów na wagonie –

maksymalnie do trzech kontenerów 20 stopowych na wagonie) 

Kamery liniowe robią zdjęcia kontenerów obydwu stron oraz dachu

Wymagane informacje o kontenerze:

Identyfikacja numeru kontenera;

Typ ISO – identyfikacja typu i rozmiaru kontenera 

(2 wymiary: wysokości oraz długość);

Wykrywanie oraz identyfikacja plakietek IMO;

Wykrywanie obecności plomby: High Security Seal (butelkowa); 

Pozycja kontenera; 

Kierunek drzwi;

Ilość TEU na wagonie. 

Weryfikacja informacji o wizycie i porównanie jej z danymi z bookingu

w systemie terminalowym 

Automatyczne potwierdzanie kontenerów wjeżdżających/wyjeżdżających 

z terminala 

Informacja o układzie kontenerów na wagonie/pociągu przesyłana do systemu 

terminalowego

Możliwość odczytania/zweryfikowania do kilku kontenerów na jednym 

wagonie

10 Etap Kolejowy
Portal OCR




