
Informaèní systém
železnièního dopravce

Aplikace EVAL je urèena pro dopravce 
a speditéry, kteøí organizují vlakovou 
pøepravu. Nespornou výhodou je, že 
veškerá data o vozech, lokomotivách 
a personálu jsou kdykoli dostupná 
v jedné aplikaci, což umožòuje 
efektivní plánování vlakù, vèetnì 
vystavení potøebné vlakové 
dokumentace.

EVAL
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V èem vám EVAL pomùže

Katalog
– vlaky, lokomotivy, vozy, 

stroje, personál

Provoz
– sledování, plánování 

a vyhodnocení vlakù, výkonù 
lokomotiv i personálu 
na vlaku nebo vleèce

Údržba
– strojù, lokomotiv a dalších 

zaøízení

Výstupy a podklady 
pro další systémy
– využití dopravní cesty
– výkony strojù
– dispeèerské poplatky
– výkony spojené s údržbou atd.

> Umožòuje jednoduše plánovat, sledovat a okamžitì 
i prùbìžnì vyhodnocovat všechny výkony spojené s provozem 
vlakù, lokomotiv a vozù nebo èinností personálu v železnièní 
síti i na vleèkách
Udržuje dokonalý pøehled o zakázce – od pøijetí zakázky, pøes 
naplánování pøepravy, její objednání a realizaci, až po 
zpracování podkladù pro fakturaci a rozúètování nákladù
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Umí automaticky pøedávat data do fakturaèního programu 
nebo podle ceníkù a informací z provozu pøímo vystavit 
podklad k fakturaci
Umožòuje evidenci a plánování oprav, údržby a revizí 
lokomotiv, strojù, pøípadnì dalších zaøízení

Klíèové funkce
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Hlavní hodnotou øešení od OLTIS Group je jeho komplexnost, 
provázanost jednotlivých aplikací a možnost pøizpùsobení vašim 
konkrétním potøebám. Aplikace EVAL pøedstavuje efektivní 
nástroj umožòující:

Sledovat polohu vozù, lokomotiv a strojù pomocí systému 
GPS (pokud jsou jím vybaveny)
Sledovat plnìní plánu jízdy vlaku a polohy vozù díky rozhraní 
do systémù CEVIS, ISOØ aj.
Zobrazit a sledovat polohu vozù, lokomotiv a strojù v digitální 
mapì
Odesílat žádosti o pøidìlení kapacity dráhy pøi tvorbì trasy 
vlaku pøes datové rozhraní do ISOØ KADR
Vést evidenci výkonù personálu a lokomotiv (vèetnì stavù 
mìøidel, napø. PHM, oleje, km, motohodiny, kWh)
Upozornit na lokomotivy nebo zaøízení s blížícím se nebo 
prošlým termínem revize a zakázat jejich používání
Evidovat všechna technická zaøízení na lokomotivách a vozech 
jako samostatné díly, i s jejich historií umístìní a oprav
Možnost pøikládání revizí a zpráv v elektronické podobì
Vystavit vlakovou dokumentaci
Analyzovat poøízená data díky zpracovaným výstupním 
sestavám

Okruh funkcí systému je ale mnohem širší a navíc je EVAL 
otevøen pro další rozšíøení a zákaznické úpravy, vèetnì možnosti 
doplnit k existujícím datovým rozhraním nová propojení na vaše 
informaèní systémy.

www.oltisgroup.cz
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