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Železnièní osobní dopravce

KOMPLEXNÍ ØEŠENÍ



Železnièní osobní dopravce

personál) v reálném èase. Systémy souèasnì poskytují 

pro uživatele potøebné vizualizace aktuální 

a oèekávané dopravní situace v požadovaných 

grafických zobrazeních, a zajiš�ují tak podporu pøi 

èinnostech souvisejících s korekcí vznikajících 

provozních odchylek. 

Souèástí a pøedností konsolidovaného øešení je 

vzájemná datová provázanost, vyøešená datová 

komunikace s IS manažerù infrastruktury (dle TSI 

TAP) a s ostatními partnery v jednotlivých procesech 

a èinnostech provozního plánování a øízení. 

Spoleènost OLTIS Group poskytuje komplexní øešení 

pro malé a velké železnièní osobní dopravce, kteøí 

potøebují efektivnì vykonávat svoje èinnosti 

v jednotlivých oblastech plánování výkonù a provoz-

ního øízení. 

Systémy od spoleènosti OLTIS Group podporují 

procesy modelování dlouhodobé nabídky, tvorbu 

roèních i krátkodobých jízdních øádù, optimální 

využívání svých zdrojù a jejich pøiøazení a nasazení 

na dopravní výkony, vèetnì sledování jízd vlakù 

a øízených objektù (lokomotivy, soupravy, vlakový    
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Modelování tras vlakù a variant jízdních øádù.

Plánování pravidelných a krátkodobých jízdních øádù dopravce, vèetnì pokrytí 

procesu tvorby žádostí o pravidelnou nebo ad-hoc trasu.

Úprava plánù a tvorba opatøení z dùvodù výluk a jiných plánovaných odchylek.

Tvorba obìhù vozidel a turnusù personálù, lokace vozidel na výkony.

Tvorba plánù smìn, pøiøazení vozidel a personálù na konkrétní výkony, 

tvorba podkladù pro docházkové systémy.

Aktuální sledování pohybu vlakù, lokomotiv, souprav, vozù a vlakového personálu, 

vè. predikce dalšího vývoje dopravní situace v požadovaných grafických 

zobrazeních (nákresný jízdní øád, mapové zobrazení, pøehledové tabulky).  

Zajištìní obousmìrné datové komunikace s manažery infrastruktury 

dle standardù TSI TAP, datová komunikace s dispeèinky partnerù a jinými subjekty.

Øízení sledovaných objektù, podpora èinností pøi korekci odchylek 

od plánu výkonù.

Podpora komunikace mezi dispeèery, provozními jednotkami dopravce 

a vlakovým doprovodem ve vlaku.

Tvorba požadovaných pøehledù a reportù pro vyhodnocení plnìní kvality

jízdního øádu.

Pøehled øešené agendy
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