


NAVIN - Moduláris beltéri navigációs 

rendszer helyfüggő szolgáltatásokhoz 

Az AITIA beltéri helymeghatározó rendszere 
valós idejű helymeghatározást és optimális 
navigációt nyújt többszintű épületekben, pl. 
bevásárló központokban, szállodákban, 
múzeumokban. A gazdaságos megoldás okos 
telefonokon és olcsó iBeacon jeladókon 
alapszik, amelyekkel 1-3 méter körüli 
pontosságot lehet elérni BLE (Bluetooth Low 
Energy) technológia felhasználásával. 

A rendszer mutatja a felhasználó számára a 
saját pozícióját, kívánságra mások pozícióját 
és az útvonalat a választott célpontokhoz. 
Mind Android, mind 105 eszközökön 
működik. A telefon vagy tablet képernyőjén 
látható a hely térképe, falak, bútorok, ajtók, 
lépcsők, felvonók stb. A dinamikus térkép 
egyszerűen szerkeszthető webes felületen. 

Pontosabb helymeghatározáshoz a 
rendszerbe UWB (Ultra Wide Band 
szélessávú) modulok is integrálhatók, 
amelyekkel akár 10 cm-nél jobb 
helymeghatározási pontosság is elérhető. 
Ezáltal a rendszer különösen alkalmas raktári 
és üzemi alkalmazásokhoz, ahol alkatrészek, 
targoncák vagy egyéb eszközök nyomon 
követése a cél. 
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Főbb alkalmazási területek: 

• Navigáció és helyfüggő szolgáltatások nagy
épületekben, nagy bevásárlóközpontokban,
múzeumokban, kórházakban, szállodákban,
repülőtereken, akár vak vagy látás
korlátozott egyéneknek is.

• Asztalhoz rendelt szolgáltatások
étteremben, kávézóban, ahol az étlap
megtekintésétől a rendelés feladásáig és az
elégedettség visszajelzéséig minden
intézhető telefonon.

• Szupermarketekben a vásárló helyétől (és
törzsvásárlóknál a személyétől is) függő
azonnali akciós ajánlatok küldése telefonra,
statisztikák készítése a vásárlók mozgásáról.

• Árukészletek és tárgyak követése
gyárakban, raktárakban, szállítójárművek
mozgásának követése. Dobozok
azonosítására RFID vagy NFC is használható.
Nagy pontossági igények esetén UWB fali
egységek és tag-ek alkalmazhatók.

Az iBeacon sugárzók sokféle kategóriában 
(méret, ár, élettartam) kaphatók. Az UWB 
eszközök viszont saját fejlesztésűek. A fali 
egységek hálózatról (USB, 230 V vagy PoE) 
táplálhatók. Ezekből egy lOOxlSO m-es 
téglalap alakú teremben 4 db. is elég lehet. A 
tag-ek hordozható modulok, amelyeket a 
követni kívánt tárgyra, járműre kell helyezni. 
Ezek USB-ről, elemről vagy akkumulátorról 
táplálhatók. 
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