
Centrální dispeèerský
systém

ISOØ CDS pøedstavuje klíèový 
centrální informaèní systém 
pro manažera železnièní 
infrastruktury. Okruhy jeho funkcí lze 
pøizpùsobit pøedpisùm a zvyklostem 
konkrétní organizace.
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Základní výhody
>

>
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>

>

Pøímá informaèní podpora pro centrální dispeèerská a jiná 
pøipojená pracovištì
Komplexní pokrytí životních cyklù vlakù i dílèích objektù
Soustøedìní všech aktuálních dat o prùbìhu dopravy do 
centrálního dispeèinku
Automatizované poskytování aktuálních informací externím 
uživatelùm a systémùm, napø. informace dopravci o aktuální 
poloze a stavu jeho vlaku
Speciální klientská aplikace pro potøeby sledování vlastních 
vlakù dopravcù a vozù na nich nad rozšíøenou datovou 
základnou

Zajišťujeme také provozování systému i serverù formou 
outsourcingu.

Nejdùležitìjší pøínosy
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Odpadá tìžkopádná a potenciálnì chybová telefonická 
komunikace
Eliminuje duplicitní poøizování dat, a tím i riziko zavleèení 
chyb
Jakmile jsou data v systému, jsou okamžitì dostupná i na 
všech ostatních pracovištích podle definovaných oprávnìní
Okamžitá dostupnost dat umožòuje rychlé a kvalifikované 
rozhodování a zvyšuje tak pøesnost, bezpeènost a plynulost 
dopravy
Poskytuje rozsáhlé statistické výstupy pro lepší operativní, 
taktické i strategické rozhodování
Pøináší úsporu nákladù, a to mimo jiné díky snížení poètu 
pracovníkù dispeèerského aparátu

Klíèové funkce

>

>

>
>

>

ISOØ CDS je otevøený systém a mùže být kdykoli doplnìn o nové 
funkce i rozhraní na další systémy. Zde uvádíme jen nìkteré z 
tìch, které jsou v nìm standardnì integrovány: 

Grafické zobrazení aktuální situace i prognózy vývoje dopravní 
situace – splnìný grafikon vlakové dopravy
Automatický sbìr a import dat z místní úrovnì (Dopravní 
kanceláø)
Filtrování zobrazeného traťového úseku i množiny vlakù
Centrální databáze veškerých dat s prùbìžným online 
zálohováním
Centrální evidence prùbìhu plánovaných a 
nepøedpokládaných výluk

Podstatnou vlastností je zejména provázanost ISOØ CDS 
s ostatními aplikacemi OLTIS Group a dalšími externími 
informaèními systémy, které dohromady tvoøí jeden ucelený 
funkèní systém.

www.oltisgroup.cz
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