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Towarowy przewoŸnik 
kolejowy 

KOMPLEKSOWE ROZWI¥ZANIA



z Zarz¹dc¹ Infrastruktury i z pozosta³ymi partnerami 

przy bie¿¹cym planowaniu i zarz¹dzaniu. 

Optymalizacja procesów wewn¹trzfirmowych, 

sprawniejsze wykorzystanie zasobów taboru 

kolejowego oraz zwiêkszenie wydajnoœci pracy 

maszynistów. £atwe wykonanie integracji systemowej 

w firmach przewozowych.

Kompleksowe rozwi¹zanie dla ma³ych i du¿ych 

towarowych przewoŸników kolejowych. Wsparcie 

procesów planowania d³ugookresowego- od wyliczania 

cen, przez zarz¹dzanie operacyjne, œledzenie przebiegu 

przewozu a¿ po ocenê realizowanych zleceñ.  

Efektywne zarz¹dzanie procesami i optymalizacj¹ 

kosztów. Zapewnienie ustandaryzowanej komunikacji 

Zamówienia

Planowanie

Zarz¹dzanie 

dyspozytorskie 

Wagony i lokomotywy
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Integracja
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Ewidencja i œledzenie stanu zamówieñ klientów odnoœnie przewozów, które 

mo¿na dodawaæ rêcznie, importowaæ lub zadawaæ przy pomocy portalu internetowego. 

D³ugookresowe i krótkookresowe planowanie wykorzystania wagonów, 

lokomotyw, dru¿yn i tras poci¹gów dla przewozów jednorazowych lub 

w ramach turnusów lub obiegów. Intuicyjne œrodowisko oraz podk³ady mapowe 

ca³ej Europy.

Wyspecjalizowane narzêdzia do dyspozytorskiego zarz¹dzania ruchem kolejowym 

i wykorzystania zasobów kolejowego przewoŸnika towarowego, w³¹cznie 

z komunikacj¹ z Zarz¹dc¹ Infrastruktury.

Ewidencja technicznych, operacyjnych i ekonomicznych danych dot. taboru 

i jego wyposa¿enia. Ewidencja i planowanie przegl¹dów oraz remontów.

Dwukierunkowa komunikacja pomiêdzy dyspozytorem a maszynist¹. Zbiór 

danych na temat czasu pracy i wydajnoœci pracy w trybie on-line. Przekazywanie 

dokumentacji w czasie rzeczywistym. Zbiór danych nt procesów w stacjach 

rozrz¹dowych w trybie on-line. 

Ewidencja personelu, œledzenie up³ywu terminów wa¿noœci dokumentów, 

certyfikatów, badañ lekarskich i egzaminów specjalistycznych. Planowanie 

obsady dru¿yn, w³¹cznie z dotrzymywaniem specyficznych warunków pracodawcy. 

Przygotowywanie danych do wyliczenia wynagrodzeñ.

Komunikacja miêdzy poszczególnymi podmiotami przebiega przy pomocy 

standardowych interfejsów, spe³niaj¹cych wymagania TAF TSI lub inne standardy.

Bie¿¹ca ocena dzia³alnoœci firmy przy u¿yciu szeregu dynamicznych zestawieñ 

i raportów oraz z mo¿liwoœci¹ wykorzystania hurtowni danych. 

Kalkulacja i wystawianie faktur kontrola i ewidencja faktur kosztowych, wraz 

z dokumentami koryguj¹cymi.

Towarowy przewoŸnik 
kolejowy 

Przesy³ki 

jednowagonowe

Tworzenie cen

Przygotowanie systemu obs³ugi zleceñ dla przesy³ek jednowagonowych 

i planowanie jego wykorzystania. Dane do wyliczenia kosztów przesy³ek 

jednowagonowych.

Za³adunek wagonów
OLTIS POLSKA info@oltis.pl +48 32 645 10 17 www.oltis.pl

OLTIS GROUPSYSTEM INFORMATYCZNY

Zakres funkcjonalnoœci

Kalkulacja kosztów zamówieñ, przygotowanie i rejestrowanie umów, planowanie 

objêtoœci przewozów, zakup us³ug, umowy z operatorami bocznic.

Za³adunek wagonów Elektroniczna wersja przepisów i przyk³adów dotycz¹cych za³adunku 

wagonów kolejowych.  
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