
Informaèní server
pro železnièní nákladní dopravu

FRED Zajímají Vás informace o zboží, 
stanicích, vzdálenostech, vozech atd.?
Potøebujete úplné znìní pøedpisù 
nebo tarifù?
Chcete se zorientovat v cenách za 
pøepravu a vytvoøit cenovou nabídku?
Zajímají Vás technické parametry 
železnièních tratí a cena za použití 
dopravní cesty?
Chcete použít železnièní data ve svém 
informaèním systému?
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Všeobecné vlastnosti
>
>

>

Multijazyková webová aplikace 
Modularita: uživatel si volí z více než 100 modulù dle svých 
potøeb
Aktuálnost: veškeré informace jsou neustále aktualizovány

Informace
>
>
>

>

>
>

Seznamy zboží: CIM (NHM), SMGS (ETSNG)
Nebezpeèné zboží: CIM (RID), SMGS (Pøíloha II. k SMGS)
Stanice a terminály: dopravci, CIM (DIUM), SMGS (TR-4);  
pohranièní stanice (UIC ENEE); Intermodální terminály (UIRR)
Tarifní vzdálenosti: dopravci, CIM (DIUM), SMGS (TR-4), 
Evropa – Asie (DIUM, TR-4)
Tra•ové tøídy (UIC LOCA) 
Katalogy železnièních vozù a kontejnerù

Železnièní sí• a infrastruktura
>

>
>

Sí•ový graf železnièní infrastruktury Evropy a Asie vèetnì 
technických parametrù jednotlivých tra•ových úsekù
Výpoèet ceny za použití dopravní cesty 
Optimalizaèní funkce: hledání trasy na základì zadaných 
parametrù infrastruktury

Cena
>

>
>
>

Výpoèet dovozného a doplòujících poplatkù podle tarifù 
dopravcù
Tvorba vlastních smluvních sazebníkù dovozného
Kalkulaèní list pro tvorbu nabídky
Optimalizaèní funkce: modul OPTIM pro vyhledání nejlevnìjší 
pøepravní trasy 

Mapa (RailMap)
>

>

>

>

Mapa pro železnièní odborníky – propojení vysoce kvalitního 
mapového podkladu a specializovaných železnièních informací
Zobrazení železnièní sítì a infrastruktury vèetnì železnièních 
stanic a kontejnerových terminálù
Zobrazení pøepravních tras z informaèních a cenových modulù 
FRED
Vyhledávací funkce (stanice, pohranièní pøechodové stanice, 
intermodální terminály; funkce „najdi a zobraz nejbližší…“)

Pøepravní doklady
> Vyplòování, tisk, import a export pøepravních dokladù

Knihovna železnièních tarifù a pøedpisù
>
>

Pøepravní tarify dopravcù – textové znìní v pùvodním jazyce 
Výbìr z pøedpisù a zákonù – textové znìní (COTIF, AVV, RID, 
atd.)

Data pro použití v informaèních systémech zákazníkù
>

>

DLL programové komponenty; Datová vrstva železnièní sítì; 
Sí•ový graf železnièní infrastruktury – implementace dat 
z FRED do jiného IS 
Webové služby – zpøístupnìní dat z FRED do jiného IS 
prostøednictvím web rozhraní
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