
INFORMAÈNÍ SYSTÉMY PRO DOPRAVU, SPEDICI A LOGISTIKU

Železnièní nákladní dopravce

KOMPLEXNÍ ØEŠENÍ



Souèástí øešení je zajištìní standardizované datové 

komunikace s manažery infrastruktury a s ostatními 

partnery v procesech a èinnostech provozního 

plánování a øízení. Dopravci pøináší zefektivnìní 

vnitrofiremních procesù, lepší využití vozového parku 

a hnacích vozidel a zvýšení produktivity 

strojvedoucích. Naše øešení umožòují snadnou 

systémovou integraci v prostøedí železnièního 

nákladního dopravce.

Naše informaèní systémy nabízí komplexní øešení pro 

malé a velké železnièní nákladní dopravce jako 

podporu procesù od dlouhodobého plánování pøes 

kalkulaci obchodních pøípadù, operativní øízení, 

sledování prùbìhu pøeprav až po vyhodnocení 

realizovaných výkonù, s cílem efektivního øízení 

procesù a optimalizace nákladù. 

Požadavky

Plánování

Dispeèerské øízení

Vozy a hnací vozidla

Mobilní aplikace

Personál

Datová rozhraní

Controlling

Fakturace

Evidence a sledování stavu zákaznických požadavkù na pøepravu poøizovaných 

importem, ruènì, nebo pøes webový portál.

Dlouhodobé a krátkodobé plánování využití vozù, hnacích vozidel, personálu 

a tras vlakù pro jednotlivé pøepravy, nebo v rámci turnusù nebo obìhù 

s využitím intuitivního prostøedí a mapových podkladù celé Evropy.

Specializované nástroje pro dispeèerské øízení procesu pøepravy a v nìm 

použitých zdrojù železnièního nákladního dopravce, vèetnì komunikace s IM.

Evidence technických, provozních a ekonomických dat spojených s provozem 

vozù, hnacích vozidel. Plánování a evidence revizí, údržby, oprav.

Obousmìrná komunikace dispeèera se strojvedoucím. Sbìr dat o docházce, 

pracovním výkonu a jiných èinnostech v reálném èase. Pøedávání dokumentace 

v reálném èase. Sbìr dat o procesech v seøaïovacích stanicích v reálném èase.

Evidence personálu vèetnì poznání tratí, lékaøských prohlídek a odborných 

zkoušek. Plánování nasazení personálu, vèetnì dodržení specifických podmínek 

zamìstnavatele. Tvorba podkladù pro mzdy.

Komunikace mezi jednotlivými subjekty probíhá prostøednictvím standardizovaných 

rozhraní, která splòují požadavky TAF TSI, popøípadì jiných standardù.

Prùbìžné vyhodnocování realizovaných pøeprav formou øady dynamických 

pøehledù a reportù, s možností využití datových skladù.

Kalkulace a vystavení faktur, kontrola a evidence došlých faktur, vèetnì 

opravných dokladù.

OLTIS GROUP oltis@oltis.cz +420 588 208 555 www.oltis.cz

Pøehled øešené agendy

Železnièní nákladní dopravce

Jednovozové zásilky

Cenotvorba

Vytvoøení systému obsluhy požadavkù pro jednovozové zásilky a plánování jeho 

využití. Podklady pro výpoèet nákladù systému jednovozových zásilek.

Kalkulace nákladù na obchodní pøípad, pøíprava a evidence smluv, plánování

objemù pøeprav, nákup služeb, vleèkové smlouvy.

INFORMAÈNÍ OLTIS GROUPSYSTÉM

Nakládání vozù Elektronická podoba smìrnic a pøíkladù pro nakládání železnièních vozù.
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