
Plánování a sledování 
výkonù personálu
a hnacích vozidel

Informaèní systém pro plánování 
a vyhodnocování docházky všech 
variant na základì zákoníku práce 
i interních podnikových smìrnic se 
zpracováním mzdy i v SAP HR 
a plánování a sledování výkonù 
hnacích vozidel s vazbou na 
personální obsazení vozidel i s vazbou 
na SAP PM.
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Úèel IS APS – personální èást
>

>

>

>

>

Plánování a hodnocení práce zamìstnancù ÈD se zamìøením 
na specifika odvìtví lokomotivního hospodáøství
Zamìstnanci (strojvedoucí) pracují v nepøetržitém režimu 
s nestejnì dlouhými smìnami a velkým podílem 
nepravidelných výkonù v pravidelných turnusech i letmo 
(bez zaøazení do turnusu s plánovanými nástupy na smìny)
Systém je pøipraven na nejsložitìjší kombinace pro plánování 
a hodnocení a je tedy využitelný pro jakékoliv pracovištì
Je to kombinace úlohy pro podporu hospodaøení 
s personálem a docházkové úlohy s možností dùsledného 
a podrobného vyhodnocení výkonù ve smìnì
Variantnì je využíván i pro hodnocení docházky 
dílenských zamìstnancù se vstupem výkonù za SAP PM

Úèel IS APS – technická èást
>
>
>

>
>

Plánování nasazování hnacích vozidel i tažených vozidel. 
Sledování stavù vozidel – údržba, pobyt v DKV, pronájmy, ..
Sledování nasazení vozidel na vlacích a místních výkonech s 
kontrolou kilometrického probìhu 
Kontrola pokrytí vlakù hnacími vozidly
Sledování výbavy vozidel

Spolupráce s jinými IS
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>

>
>
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>
>

Vstup dat ze mzdové agendy (i SAP HR / EGJE Elanor) 
Vstup èíselníkù ze SAP CO
– textové soubory DZ, SRxx 
– naèítání zakázek on-line 
Vstup dat o turnusech z ASO  
Vstup dat o síti ÈD
Vstup dat o vlacích z IS ISOØ KADR
Vysílání informací pro ISOØ ØVD
– nástupy  strojvedoucích 
– výstup lokomotivy na hranice PJ
Pøíjem informací z ISOØ CDS
– jízda vlakù pro doplnìní prùbìhu smìny strojvedoucích 
– jízda vlakù pro doplnìní prùbìhu výkony lokomotivy na 

vlacích
Výstup dat docházky pro mzdovou agendu (i pro SAP HR)
Vstup dat o výkonech ze SAP PM on-line vazbou i pøes 
výmìnné textové soubory
Vstup dat o stavu lokomotiv ze SAP PM
Vysílání informací pro PARIS
Export dat pro ADPV za hnací vozidla i strojvedoucí 

Databázový server
Oracle

Aplikaèní server
DNS server uživatelù APS CS

WWW server pro Intranet
Terminal server

Log Server

Terminal klient
Client APS CS

Internet Explorer
WWW Dispeèer O.D. O16

Terminal Explorer
WWW Client APS CS

Terminal klient
Client APS CS

WWW klient APS

SAP PM

Klient terminal
serveru APS

IS APS CS

Terminal server
(klient)

Aplikaèní server
(logika aplikace)

Mzdová úloha

14030
MaP

ISOØ

Centrální
èíselníky

WWW server
(www klient)

Výstup do
mezd

Nástupy lokomotivních èet,
hranice lokomotiv

Vstup centrálních
èíselníkù

Výkony dílenských
zamìstnancù,

data lokomotiv

Vstup
kmenových dat

Informace o pohybu lokomotiv,
informace o výkonech strojvedoucích

Databázový
server
Oracle

www.oltisgroup.cz


	Stránka 1
	Stránka 2

