T-Mobilitat
Un sistema intel·ligent de
bitlletatge i informació per
l’Àrea de Barcelona

Índex
01 I Sistema de transport públic
02 I Problemàtiques actuals
03 I Solució
04 I Dades del projecte

Situació actual

Sistema de transport públic

Sistema
de transport
públic

Territori:
346 municipis
5,7 M habitants

Xarxa ferroviària:
412 estacions ferroviàries
810 km

Xarxa autobús:
760 línies autobús
16.190 km

Títols de transport:
84 integrats
100 socials d’administracions
150 propis d’operadors

Operació:
75 empreses operadores
955 M de viatges/any
1250 M€ cost anual

Situació actual

Problemàtiques actuals

Problemàtiques actuals
Tecnològiques:

 Tecnologia obsoleta

 Seguretat dèbil

Encara que la tecnologia magnètica es segueix produint,

La solució actual està desprotegida de falsificacions i còpies

la seva aplicació va quedant restringida a àmbits

fraudulentes

senzills, amb gestió de poc volum d’informació

 Elevats costos de manteniment

 Pèrdues d’informació

Com la tecnologia magnètica inclou equipament

Les característiques de la solució actual fan que es puguin

electro-mecànic i la necessitat d’ajustos, fins i tot en la

produir pèrdues d’informació de validacions amb el

lectura de la banda magnètica, comporta alts costos de

conseqüent sobre-cost de recuperació i/o reconstrucció

manteniment

 Impossibilitat d’evolucionar el model tarifari

Problemàtiques actuals
De gestió:

 Servei:
•

Informació de mobilitat limitada

•

Coneixement parcial del comportament i
de les necessitats dels viatgers

 Usuaris:
• Elevat nombre d’incidències relacionades amb el
suport
• Serveis d’atenció bàsicament presencials
• No recuperació dels títols perduts

 Operadors:
•

Elevats costos de manteniment i de

 Informació:
•

resolució d'incidències
•

Sistemes de gestió no automatitzats

Heterogeneïtat en la informació en temps real de
l’estat de les xarxes de transport

•

Serveis d’informació parcials

Problemàtiques actuals
Tarifaries:

 Dificultat en ampliar el sistema
La introducció de nous títols de transport és molt costosa degut a
l’esgotament de la capacitat de la solució actual

 Limitacions funcionals
Moltes de les necessitats de gestió no poden realitzar-se per la falta de
capacitat tant del sistema gestió actual com de la banda magnètica

 Frau en la compra i en l’ús per part de certs col·lectius
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T-Mobilitat
Solució:
Model tecnològic

Bases del model tecnològic de bitlletatge
Sistema segur
2

Sistema integrat

Solució escalable i
interoperable
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Targeta bancària EMV

4

Xip d’altes
prestacions

Mòbil NFC

Sistema integrat
Sistema central/Sistema metropolità
Infraestructures de comunicacions

SIC central
Dos CPD’s amb
superclúster
Xarxes de comunicacions

Sistemes centrals operadors
Infraestructures
de comunicacions de operador
Elements de camp
Suports de títols

Xarxes de comunicacions de cada operador
i administracions fixes i aèries
TIU
validadores, passos, DAs, terminals de consulta

Targetes de cartró, de plàstic, mòbil, targeta
bancària
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Sistema segur
La solució incorpora nous elements per gestionar la seguretat:

TERMINAL D’INTERACCIÓ
AMB L’USUARI

+

o
o
o
o

ISO 14443
ISO 18092

+
Altres

o
o
o

Conté ordres i claus
Chip ISO-7816
Fabricants: NXP, OST, Infineon

HSM (HW Security Module):
Gestor centralitzat de seguretat de
les SAMs de les TIUs:

ISO 7816

Aplicació de Transport

SUPORT D’USUARI

SAM (Security Access Module):
Instal·lat en la TIU, permet
realitzar operacions securitzades

Security Element (SAM)
ATM PROPERTY

HW encastat (PCI Express de nCipher)
Contenidor de claus
Altres capacitats criptogràfiques
Funcions en ATIu: Gestió de contenidors i
de signatura

AMB LA CONSEQÜENT
REDUCCIÓ/ELIMINACIÓ DEL
FRAU ACTUAL DE
MANIPULACIÓ I FALSIFICACIÓ

Xip d’altes prestacions
 Què són els xips T-Mobilitat

 Securitzats

És un circuit integrat (IC) amb microcontrolador dedicat i

Els Xips T-Mobilitat incorporen mecanismes i protocols

característiques dissenyades per carregar aplicacions de

criptogràfics certificats que garanteixen la no clonació,

transport i de mobilitat

així com la confidencialitat, la integritat i la autenticitat de
totes les transaccions T-Mobilitat

 Estandardització
Els Xips T-Mobilitat compleixen de manera preceptiva una

 Multi-aplicació

interfície de comunicació normalitzada (ISO/IEC 14443) i

Els Xips T-Mobilitat permeten als usuaris la càrrega (i

un emmagatzematge i intercanvi de dades també

eliminació) d'Aplicacions de Mobilitat

normalitzats (ISO/IEC 7816-4)

 Fabricants:

Mòbil NFC i targeta
bancària EMV
Prestacions del mòbil amb NFC
1

Gestor de targetes PVC:
Recàrregues de títols
Selecció del títol amb el qual validar

2

El mòbil com a suport per accedir al transport:
Compra i càrrega de títols al mòbil
Accés al transport (validació d’entrada i de sortida)

Validació amb targeta bancària EMV
1

Per trajectes mono-modals: El pagament i validació del bitllet senzill en una
única transacció directament a la validadora

2

Quan s’abordi el projecte per ampliar l’ús de la targeta bancària per
validacions multi-modals, caldrà decidir quin serà el seu funcionament

EMV

Solució interoperable
i escalable

Mobilitat:
Permet la coexistència de tots els

modes de mobilitat:
Transport públic, aparcaments,
peatges, bicicleta pública, etc.

normes internacionals, tant en la
gestió com en els sistemes

Mobilitat

El sistema s’ha dissenyat d’acord a
Transport:
Totes les empreses de transport
funcionen coordinadament, mitjançant

tecnològics que li donen servei, de

unes especificacions centrals de l’ATM

forma que li permet:

Noves tecnologies:

 Suportar diferents models tarifaris

 Nous productes

 Ser interoperable
 Ser escalable

 Nous xips
Transport

 Noves tecnologies
 Nous models tarifaris

T-Mobilitat
Solució:
Model de gestió

Nou model de gestió
La gestió de bitlletatge se sustenta en els eixos següents:

Gestió de la mobilitat

Atenció al client

La solució esdevé una eina de suport a la gestió

Implementació d’un nou model d’atenció al client

de la mobilitat i a la planificació del transport

recolzat en dos nous Centres d’Atenció al Client i en els
punts d’atenció dels operadors

Manteniment i operació de la tecnologia

Informació de la mobilitat

La nova solució millora les tasques de

Model d’informació del transport recolzat en dos nous

manteniment i operació de la tecnologia de

Centres d’Informació del Transport interconnectats

bitlletatge i redueix els impactes en l’operació
dels serveis de transport

Gestió de la mobilitat
La utilització de noves eines de gestió i la traçabilitat total de la mobilitat dels viatgers

(anonimitzada en base a les seves validacions) aporta al Sistema de Transport els següents
avantatges:
 Més i millor informació de la mobilitat

 Increment de la satisfacció de client en vers al servei

dels usuaris, la qual cosa permet ajustar

de transport públic al millorar substancialment el

l’oferta a la demanda real

funcionament del sistema de bitlletatge

 Incrementar aquells serveis de transports més
utilitzats, amb el conseqüent increment de
satisfacció per part dels clients
 Ajustar els serveis amb sobre-oferta, amb el
conseqüent estalvi

 Dotar al Sistema de transport d’una eina que
permetrà implementar canvis amb més facilitat
 Canvis en el sistema tarifari
 Integrar nous serveis de mobilitat

Manteniment i operació de la tecnologia
La implementació d’una solució més robusta i d’eines de monitorització aporta els
següents avantatges:
 Reducció de les tasques de resolució
d’incidències d’usuari
 Menor impacte en les tasques pròpies dels serveis de
transport
 Increment en la qualitat dels serveis

 Increment en el control de l’estat dels
equipaments tecnològics
 Monitorització permanent dels equips
 Manteniment preventiu

 Anàlisi de les dades que permetran un model predictiu
de manteniment

 Disminució de les tasques d’operació i de
manteniment
 Implementació d’eines de gestió remota dels elements de
camp
 Reducció de les tasques d’operació

 Substitució de components electromecànics per
components electrònics
 Eliminació de components sotmesos a desgast per fatiga

Atenció orientada al viatger
L’ús de noves eines de gestió (CRM) i de nous canals de relació (portal web i aplicació
per mòbils) permet implementar un model d’atenció al viatger del transport públic:
 Multipunt – atenció a través d’una xarxa de

 Qualitat
 Més comoditat: auto-servei a través de canals digitals i

punts composada per:
 Les Oficines d’Atenció dels operadors de transport

telefònic

 El Centre d’Atenció al Client de Catalunya

 Més fiabilitat: menys incidències

 El Centre d’Atenció al Client Metropolità

 Més garanties: recuperació de títols
 Homogeneïtat: en tots els punts d’atenció es prestaran els

 Multicanal – els serveis d’atenció s’ofereixen
per diversos canals
 Presencial
 Telefònic
 Digital

serveis d’atenció sota els mateixos criteris i regles i amb
processos d’atenció estandarditzats.

Els serveis d’atenció han de satisfer les
expectatives dels usuaris i millorar la seva
experiència com a clients del transport públic

Informació de la mobilitat
La implementació de noves eines de gestió (eina d’alteracions, motor de rutes) i de
nous canals de comunicació (portal web i aplicació per mòbils) permet implementar
un model d’informació a l’usuari del transport públic:
 Global
 Integra tota la informació de les diferents modalitats
de transport
 Cobreix tot el territori per arribar a tota la ciutadania
 Incorpora informació estàtica i dinàmica a temps real

 Multicanal – la informació del transport s’oferirà
als usuaris a través de diversos canals gestionats
pels operadors i pels Centres de Gestió de la
Informació de Catalunya i Metropolità:
 Portals web
 Aplicacions per mòbils

Els serveis d’informació han de servir als:
- Usuaris per prendre les decisions de mobilitat més òptimes en cada moment de manera senzilla
- Operadors de transport per conèixer de forma ràpida l’estat general de la xarxa i les alteracions
que els puguin afectar

T-Mobilitat
Solució:
Model tarifari

Model tarifari
SISTEMA DE GESTIÓ DE ROLS BASAT
EN NORMATIVES INTERNACIONALS

MODEL TARIFARI

MANTENIMENT DEL
SISTEMA TARIFARI EN
UNA PRIMERA FASE

SOLUCIÓ PREPARADA
PER ASSUMIR NOUS
SISTEMES TARIFARIS

Manteniment del sistema tarifari
En una fase inicial de la implantació del projecte es mantenen tots els títols actuals:

 84 Integrats
 100 Socials d’Administracions locals
 150 Propis d’Operadors de transport
Però incorpora:
 La validació a la sortida en tots els serveis de transport de més d’una zona, tant d’autobús com
ferroviaris


Reducció del frau de salt de zona

 La identificació de tots els usuaris amb dret a bonificació (en base de dades centralitzada)


Reducció del frau en la compra i en l’ús indegut

 Un nou sistema de gestió que permet incorporar de forma àgil nous títols de transport i canvis
en les xarxes de transport.

Sistema basat en normatives
internacionals
Es seguiran els rols marcats per la ISO/IEC 24014:
Domini
Operacional

Propietari
Producte

Propietari
Aplicació

Domini de Gestió

Altres rols identificats:
- Gestor de la conformitat
- Propietari del suport
- Venedor del suport

Venedor
Aplicació
Venedor
Producte

Client

Recopilació i
Enviament
Servei Att.
Client

Gestor
Seguretat

Registrador
Operador
Servei

Solució preparada per
assumir nous models
tarifaris

Tarificació
ajustada a l’ús
EL PREU DE CADA VIATGE
S’ADAPTARIA A LA MOBILITAT

La solució permetrà a futur evolucionar cap a un nou
model tarifari.

Targeta de mobilitat
adaptada a l’usuari
Reducció de
tipus de
targetes
TENDINT A UNA ÚNICA TARGETA
Sistema mixt zonal i
quilomètric
ARREU DE CATALUNYA

T-Mobilitat
Dades del projecte

Abast del subministrament:
Elements de camp
75 empreses de transport

15.000 professionals

Operadors ferroviaris:

Operadors d'autobús:

 Equipament en 2.700 passos de control d’accés

 Equipament en 3.000 autobusos

 1.450 màquines de venda i de recàrrega de títols

 3.100 consoles de conductor

 Màquines en 40 tramvies

 5.500 validadores embarcades

 Equipament en 180 taquilles

 3.200 terminals de consulta

 200 punts de validació autònoma

14.000 Terminals d’Interacció amb l’Usuari (TIU)

Abast del subministrament:
Sistemes d'informació
750 transaccions/segon

45.000 transaccions/minut

2.700.000 transaccions/hora

Programari:

Infraestructura maquinari:

 8 sistemes d’informació enllaçats

 Plataforma tecnològica (sistema SuperCluster i

 Eina CRM (Siebel)

granja OVM)

 Eina de reporting i quadres de comandament (Oracle)

 Sistema de gestió i monitorització

 Motor de rutes / planificador (Spatiowl)

 Sistema d’emmagatzemament i backup

 Eina de gestió de serveis TIC (BMC Remedy)

 Distribució en 2 CPDs

 Gestor de continguts web (Liferay)

 Xarxes de comunicacions d’alt rendiment
Alt rendiment
Alta capacitat
Alta disponibilitat
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Campanya de comunicació

Preparació

Definició
Desenvolupament i proves tècniques

Desenvolupament i proves
tècniques

Fabricació, proves tècniques i desplegament

Fabricació, proves tècniques i
desplegament

Enginyeria

Proves
validació

Proves
validació

La T-Mobilitat és un projecte
liderat per les
Administracions catalanes.

Formació

Formació

PGS

PGS

MB

MB

Inici de posada en servei
Desembre 2018

T-Mobilitat
Benvinguts a la nova mobilitat

