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SYSTEMY INFORMATYCZNE DLA TRANSPORTU, SPEDYCJI I LOGISTYKI

KOMPLEKSOWE ROZWI¥ZANIA



Zarz¹dca Infrastruktury

stopieñ wzajemnego powi¹zania danych, spójne 

rozwi¹zanie, w³¹cznie z elektroniczn¹ wymian¹ danych 

z systemami informatycznymi przewoŸników, TAF TSI.

Kompleksowe wsparcie informatyczne dla Zarz¹dców 

Infrastruktury przy korzystaniu z linii kolejowych na 

przestrzeni ca³ego cyklu ¿yciowego poci¹gu. Wysoki

Rejestry i mapy

Planowanie i publikacja 
zamkniêæ torowych 
i ograniczeñ

Publikowanie informacji 
Zarz¹dcy Infrastruktury

Zamawianie 
i przydzielenie dostêpu 
do infrastruktury

Przewozy przesy³ek 
nadzwyczajnych

Przygotowanie poci¹gu 
do jazdy

Informacje dot. jazdy 
poci¹gów

Operacyjne / 
dyspozytorskie 
zarz¹dzanie 

Wsparcie pracy 
dy¿urnego ruchu

Organizacja pracy 
pracowników

Kalkulacja op³at

Hurtownia danych 

Dynamiczny regulamin sieci z mapowym intefejsem. Rejestr infrastruktury. 

Rejestr serii i poszczególnych pojazdów trakcyjnych i ci¹gnionych. Rejestr firm 

i eksploatowanych bocznic kolejowych.

Oprogramowanie do wsparcia planowania i organizacji zamkniêæ torowych.

Baza danych ograniczeñ infrastruktury.

Kompleksowy portal internetowy przeznaczony do publikowania informacji. 

Dynamicznie generowane informacje z aplikacji, integracja z innymi aplikacjami 

internetowymi Zarz¹dcy. 

Kompleksowe wsparcie przydzielania zdolnoœci przepustowej i tworzenie 

rozk³adu jazdy. Komunikacja elektroniczna z przewoŸnikami wg TAF TSI. 

Modu³ www dla przewoŸników nieposiadaj¹cych w³asnego systemu. Tworzenie 

i publikacja tabelowych rozk³adów jazdy w postaci drukowanej i elektronicznej, 

w³¹cznie z transmisj¹ danych.

Kompleksowe wsparcie procesu uzgadniania przewozu przesy³ek 
nadzwyczajnych. Ewidencja przeszkód. Analiza skrajni.

Przyjêcie informacji o analizach poci¹gów i przygotowaniu poci¹gu do odjazdu 

od przewoŸników. Sprawdzanie uprawnieñ maszynistów, zestawienia kontrolne.

Graficzna prezentacja po³o¿eñ poci¹gów dla pasa¿erów i dyspozytorów 

przewoŸników bez w³asnego wsparcia informatycznego. Wyœwietlanie informacji 

z systemów stacyjnych w aplikacji internetowej.

Kompleksowy system umo¿liwiaj¹cy ci¹g³e planowanie tras. Œledzenie jazdy 

poci¹gu z mo¿liwoœci¹ zarz¹dzania operacyjnego. Komunikacja elektroniczna 

z systemami przewoŸników i s¹siednich zarz¹dców, RNE TIS itp.

Prowadzenie elektronicznej dokumentacji w³¹cznie z elektroniczn¹ komunikacj¹ 

z centralnymi systemami. Zarz¹dzanie i tworzenie rozkazów dot. jazdy poci¹gów.

Kompleksowe narzêdzie do zarz¹dzania obecnoœci¹ w pracy. Ocena pracy 
personelu i przygotowanie danych do wynagrodzeñ. 

Zautomatyzowany system do kalkulacji op³at za dostêp do infrastruktury, 

oparty o jednoznaczn¹ identyfikacjê TAF TSI. 

Hurtownia danych integruj¹ca dane operacyjne systemów Zarz¹dcy 

Infrastruktury. Analiza danych wszelkich czynnoœci dot. eksploatacji linii 

kolejowych, z wykorzystaniem graficznego interfejsu mapowego. 

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

Zakres funkcjonalnoœci
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