Dopravní
portál
Online prístup
k informacím
a aplikacím

Dopravní portál je jedním
z nejdùležitìjších nástrojù dopravní
organizace pro komunikaci se
zákazníky, vlastními zamìstnanci
i partnery. Vytváøí platformu pro
ukládání všech informací a aplikací,
které organizace sama využívá nebo
poskytuje dopravcùm a dalším
partnerùm.

Dopravní portál | Online pøístup k informacím a aplikacím
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Jednotná platforma pøístupu k informacím
Jednotné zabezpeèení pøístupu
Jednotné ovládání všech interních aplikací
Jednotné pøihlášení pro všechny interní aplikace
(Single sign-on)
Prokazatelné seznámení adresáta se zmìnami v informaèním
obsahu portálu
Redakèní systém – snadná editace informaèního obsahu
portálu s pøidìlením pøístupových práv pro redaktory
jednotlivých èástí obsahu
Podpora pro vícejazyèný obsah portálu
RSS kanál pro informování o novinkách
Možnost snadného pøidávání dalších aplikací
Pro provoz bez starostí možnost provozování formou
outsourcingu

Na úrovni manažera infrastruktury portál uvádí v život
nediskriminaèní pøístup dopravcù k dopravní cestì – každý
dopravce má pøístup ke shodným a vždy maximálnì aktuálním
informacím.

Speciální funkce
> Zmìny obsahu portálu realizované pøes WWW nebo FTP
rozhraní
> Automatizované zmìny obsahu portálu prostøednictvím
FTP rozhraní (snadné pøipojení na systém pro konstrukci
vlakových tras)
> Automatická online archivace obsahu portálu
> Prezentace pomùcek jízdního øádu vydávaných manažerem
infrastruktury (zejména textových a grafických jízdních øádù),
popisu dopravní sítì, pøedpisù, výluk a dalších opatøení

www.oltisgroup.cz

Redakèní systém (Publikace)
– Typy používaných objektù: složka,
èlánek, soubor, pøedpis, kontakt, odkaz
– Správa pøístupových práv
– Filtrování a tøídìní objektù
– WWW a FTP rozhraní

Portálová platforma
– Jednotné pøihlášení (LDAP server)
– Jednotné ovládání
– Vyhledávání, mapa portálu, RSS
– Administrace, monitorování akcí,
archivace dat
– Spouštìní webových aplikací

Integrované aplikace
– ISOØ KADR
– WWW ISOØ
– OSP
– K2
– REVOZ
– POaSV
– Digest
– Rychlé zprávy

Integrované aplikace portálu
– ISOØ KADR – prodej kapacity dráhy – webová èást systému
– WWW ISOØ – webové rozhraní pro dotazy do systémù ØVD a
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CDS, napø. poloha, stav vlaku
OSP – objednávání služebních pomùcek
K2 – elektronická kniha provedených kontrol zamìstnancù
manažera infrastruktury
REVOZ – registr kolejových vozidel schválených pro síť•
manažera infrastruktury
POaSV – stažení souborù s pøíjezdy, odjezdy a seznamy vlakù
pro zvolený dopravní bod
Digest – automatizované denní odesílání e-mailù
o novinkách v portálu
Rychlé zprávy – rychlé a pøehledné poskytování informací pro
konkrétního uživatele o rùzných omezeních, nových funkcích
a blížících se odstávkách, atp.
Webové stránky externích aplikací, napø. ADPV (sledování
dopravních výkonù a úètování poplatkù za užití dopravní
cesty), Pathfinder, EICIS

