
INFORMAÈNÍ SYSTÉMY PRO DOPRAVU, SPEDICI A LOGISTIKU

Železnièní a silnièní spedice

KOMPLEXNÍ ØEŠENÍ



podrobné informace z jednotlivých oblastí železnièní 

nákladní pøepravy v prostoru Evropy a Asie. 

Otevøenost systémù umožòuje snadnou systémovou 

integraci s vnitropodnikovými a zákaznickými 

systémy, která výraznì zvyšuje pøínos celého øešení.

Spedièní informaèní systém spoleènosti OLTIS Group 

pøedstavuje sofistikované øešení pro firmy provozující  

spedici jak silnièní tak železnièní nebo sbìrnou službu. 

Systémy se vyznaèují komplexností, fexibilitou 

a vysokým stupnìm automatizace. Samozøejmostí jsou

Obchodní pøípad

Objednávky

Pøepravy

Ceníky a kalkulace

Fakturace

Pøekladištì

Èíselníky

Železnièní 

infrastruktura  

Web Service

Mobilní aplikace

Controlling

Webový portál

Evidence poptávek, tvorba nabídek s využitím dodavatelských ceníkù, 

evidence odbìratelských a dodavatelských smluv.

Evidence a sledování stavu zákaznických objednávek a zasilatelských 

pøíkazù poøizovaných ruènì, importem nebo pøes web.

Plánování, evidence pøeprav a avíz, s následným sledováním stavù 

realizace, tvorba pøepravních dokumentù, výpoèet délky trasy. 

Správa dodavatelských a odbìratelských sazebníkù, automatické 

kalkulace, výpoèet dovozného podle tarifù dopravcù.

Vystavování jednoduchých i sbìrných výnosových faktur, 

kontrola a evidence nákladových faktur, vèetnì opravných 

dokladù a zálohových faktur.

On-line øešení pro nakládku, vykládku a pøekládku zásilek s využitím 

èárových kódù, QR kódù nebo RFID, inventura skladu.

Seznamy zboží (NHM, RID, ADR, ETSNG), seznamy stanic (DIUM, ENEE, 

TR-4), tra�ové tøídy, katalogy vozù a kontejnerù.

Technické parametry tra�ových úsekù, železnièní routing, výpoèet 

vzdáleností, výpoèet tarifních vzdáleností podle DIUM, TR-4.

Webové služby zpøístupòující cizím IS seznamy zboží, informace 

o stanicích, výpoèet tarifních vzdáleností, železnièní routing. 

Elektronický ložný list pro on-line sbìr dat øidièem bìhem pøepravy, 

tvorba škodních zápisù s poøizováním fotodokumentace.

Prùbìžné vyhodnocování aktivit firmy a ekonomiky zakázek formou 

dynamických pøehledù a reportù, s možností využití datových skladù.

Webová nástavba pro poøizování objednávek a dat o realizovaných 

zásilkách zákazníkem a jejich Track & Trace.
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