
Informaèní systém 
pro øízení dopravy, spedice, 
sbìrnou službu a distribuci

Informaèní systém LORI je urèen pro 
firmy, které podnikají v oblasti 
nákladní a osobní dopravy, spedice 
a sbìrné služby. Implementací IS LORI 
získáte nástroj, pomocí kterého lze 
dosáhnout významného posunu Vaší 
spoleènosti smìrem ke špièce v oboru.
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Základní charakteristika
>
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Moderní nástroj pro øízení dopravní nebo spedièní firmy
Specializovaná øešení pro cisterny, sklápìèky, ADR, GMP
Otevøenost systému umožòuje propojení na systémy Vašich 
partnerù a zákazníkù, jako jsou napø. ekonomické systémy, 
GPS terminály, programy pro optimalizaci tras, sklady
Stabilita, modularita systému a neustálý vývoj nových 
inovativních funkcí a technologií vkládaných do informaèního 
systému LORI Vám zaruèují jeho mnoholeté pøínosy

Klíèové funkce
>

>

>
>
>

>
>
>
>
>
>
>

>

>

>

>

>

>

>

Evidence objednávek, hromadných objednávek a pøeprav, 
konsolidace pøeprav (EDI)
Plánování svozu a rozvozu zásilek s možností propojení na 
optimalizaèní software (Rinkai, Plantour a další)
Plánování pøeprav v dispeèerské plachtì nové generace
Crossdock využívající technologie èárových kódù
Mapové podklady pro nákladní dopravu Navteq (výšky 
podjezdù, zákazy vjezdù, apod.)
Výpoèet diet a podkladù pro mzdy øidièù
Automatický import PHM a mýtného
Sledování dokumentù a vratných obalù
Zpracování dobírek
Evidence škod a neshod
Kalkulace nákladù a pøíjmù, automatická kalkulace, sazebníky
Hlídání termínù událostí s možností zaslání informací i pøes 
e-mail, nebo SMS
Elektronické „stazky“ (záznamy o provozu vozidla) – vyèítání 
z GPS terminálù
Propojení s GPS (TRANSICS, WebDispeèink, WebEye, 
Optifleet, Fleetboard a další)
Propojení s úèetním a ekonomickým systémem (Vision, 
Helios, Pohoda, SAP a další)
Mobilní aplikace na tablety a chytré telefony (elektronický 
ložný list, elektronická staz komunikace s øidièem)
Zasílání SMS øidièi s parametry pøepravy (zasílání hromadných 
informaèních SMS)
WWW aplikace pro vložení objednávky, zobrazení její polohy, 
nebo statusu
Jazykové mutace (CZ, EN, PL, HU)

Hlavní pøínosy
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Informaèní systém LORI a realizaèní tým se stanou Vaším 
partnerem s cílem spoleènì pomáhat Vašemu rùstu. 
Okamžitý pøehled nad realizovanými pøepravami, výnosy 
a dalšími klíèovými informacemi.
Silné kontrolní nástroje pro hlídání spotøeby, kalkulovaných 
a fakturovaných èástek, práce dispeèerù a dalších ukazatelù 
dùležitých pro øízení spoleènosti
Automatizace pracovních procesù usnadní uživatelùm práci 
a získá potøebný èas.
Pro strategické rozhodování slouží uživatelsky nastavitelné 
ekonomické výstupy (hospodáøský list vozidla, finanèní 
pøehledy, pøehledy nákladù a jiné.)
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BC Logistics s.r.o.
Cargologix s.r.o
DT Logistic CZ s.r.o.
Ewals Cargo Care s.r.o.
Josef Mièka s.r.o.
MD Logistika a.s.
Mega Trucking Bohemia s.r.o.
OMEGA SERVIS HOLDING a.s.
Popilka spol s r.o.
PETROTRANS a.s.
RKL Opava, spol. s r.o
SmartCargo s.r.o.

www.oltisgroup.cz
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