
Plánování a øízení 
využití železnièních nákladních 
vozù dopravcem 

Komplexní podpora øídících a 
realizaèních procesù dopravce nad 
vlastními vozy.
Komplexní podpora èinností dopravce 
nad vozy poskytnutými zahranièními 
železnièními podniky.
Sledování všech vozù pøepravovaných 
dopravcem.
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Podpora hospodaøení s vozy
>

>

>

>

>

>

>

Komplexní podpora práce vozového dispeèera, stanièního 
disponenta a pánevního dispeèera s vozem, se soupravou vozù 
a s objednávkou vozu
Automatická optimalizace vyrovnávky vozù podle urèených 
kritérií:

maximální pokrytí objednávek  
minimalizace nákladù na pøepravu prázdného vozu

„Systém vèasného varování“, což znamená soustavu 
upozornìní na stav nebo jízdu vozu neodpovídající plánu
(vyøazení vozu z provozu, zpoždìní vozu, smìrování vozu 
v rozporu s pokyny dispeèera, ...)
Podpora práce dopravce s vlastním vozem v zahranièí 
a u externího dopravce na základì dispozic dopravce
Podpora práce dopravce s vlastními vozy poskytnutými 
zasílateli podle dispozice zasílatele (vnitøního nebo externího)

Podpora práce s vozem „poskytnutým zahranièním 
dopravcùm“ 
>

>

>

>

>

Podpora práce s dispozicí zahranièního dopravce, podpora 
práce s vozem podle zahranièní dispozice 
Podpora práce s dvoustrannou smlouvou se zahranièním 
dopravcem
Kontrola použití „smluvního“ zahranièního vozu na 
vyrovnávku podle dvoustranné smlouvy, vèetnì možnosti 
automatické vyrovnávky
Funkce pro automatický návrat vozu smluvního dopravce, 
nesmluvního dopravce sousedního a nesousedního, podpora 
výjimek v automatickém návratu vozu smluvního dopravce a 
nesmluvního sousedního dopravce
„Systém vèasného varování”: soustava upozornìní na stav 
nebo jízdu vozu neodpovídající plánu (vyøazení vozu 
z provozu, zpoždìní vozu, smìrování vozu v rozporu s dispozicí 
zahranièní železnice nebo pokyny dispeèera pro zahranièní 
vozy)

Sledování vozu „neposkytnutého dopravcem“
>

>

Sledování aktuálního bìhu vozu neposkytnutého dopravcem 
na síti
Automatické vedení komplexní dokumentace o pobytu a jízdì 
každého vozu 

Podpora øídící a kontrolní èinnosti 
>

>

Soustava sestav komplexnì vyhodnocujících hospodaøení 
s vozem dopravce a pokrývání objednávek 
Soustava kontrolních sestav podporujících øídící a kontrolní 
èinnost na všech úrovních øízení

Komunikace se zákazníkem
>

>

>

>

Výmìna datových souborù s informaèním systémem zákazníka 
(objednávky vozù, vzájemná odevzdávka vozù)
Systém automatického odesílání zpráv o objednávkách vozù 
a jejich pokrytí
Pravidelné automatické odesílání sestav zákazníkovi o stavu 
pokrytí jeho objednávek 
Možnost poøizování objednávek prostøednictvím 
webového rozhraní

www.oltisgroup.cz
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