ISDL
Informacní systém
pro dopravu a logistiku

Systém ISDL umožòuje jednodušší
a pøehlednìjší plánování podnikové
logistiky vèetnì plánování nákladù na
dopravu a dává možnost okamžité kontroly
i prùbìžného sledování plnìní plánu
z hlediska financí i výkonu personálu.
Systém automaticky eviduje všechny
informace o pøepravì a manipulaci
v øetìzci: Dodavatel
– Nákup – Výroba – Prodej
– Pøeprava – Zákazník.

ISDL | Informaèní systém pro dopravu a logistiku
Co ISDL umí
Sleduje vstup materiálu do závodu, jeho pohyb po závodì,
výstup a expedici k zákazníkovi, a vede pøesnou, adresnou
evidenci výkonù a nákladù na danou zásilku. Soustøeïuje
veškerá data do jednoho místa, kde jsou kdykoli k dispozici pro
další užití.
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Železnièní doprava
> Øízení vleèky – plán nakládky, sledování vozù, zpracování a
tisk prùvodních dokladù, vozových nálepek, vlakové
dokumentace, sestava vleèkového úètu
> Import avíz železnièních vozidel
> Administrativní zpracování vozidel na vleèce pøi pøíjezdu
i odjezdu – odevzdávkové a návratové listy, apod.
> Automatické generování a odesílání avíz odesílaných zásilek
> Podklady pro fakturaci a podílování podle spoluuživatelù
vleèky, výpoèet pøepravného
> Sledování polohy vozù i mimo závod
> Hospodaøení s vlastními nebo pronajatými vozy, fakturace
a podílování vlastních vozù
> Sledování naplánované údržby, revizí a oprav

Silnièní doprava
> Øízení silnièní dopravy – plán nakládky, vykládky, zpracování
a tisk pøepravních dokladù CMR, ADR
> Import avíz jednotlivých vozidel
> Vrátnice – vstup vozidla do spoleènosti
> Automatická kalkulace pøepravného dle ceníkù
> Adresná evidence nákladù k jednotlivým zásilkám, vozùm,
výkonùm
> Interní manipulace – objednávka a sledování výkonù
nakládacích a vykládacích èet a manipulaèních prostøedkù
(vysokozdvižné vozíky, jeøáby, silnièní vozidla)

www.oltisgroup.cz

Systém ISDL je velmi pružný a otevøený, a proto vám vždy mùže
nabídnout právì ty funkce, které vám pomohou vyøešit vaše
specifické požadavky a potøeby. Pøíkladem takových funkcí mùže
být:
> Možnost sledování dopravních prostøedkù mimo spoleènost
pomocí integrace GPS systému dopravce
> Zobrazení aktuální polohy dopravních prostøedkù v mapì
> Vážní server – komunikace s železnièní a silnièní váhou, napø.
Pivotex, Schenck, Wesico, Cardinal
> Komunikace se systémy plnièek sypkých a kapalných hmot
> Datová rozhraní pro podnikové informaèní systémy, napø. SAP
R/3
– ètecí funkce (kmenová data odbìratelù, dodavatelù,
materiálù, kurzy mìn, objednávky, zakázky odbytu, kvalita)
– zápisové funkce (úèetnictví, controlling, skladový systém)
> Datová rozhraní na externí informaèní systémy speditérù
a dopravcù
– informace o poloze vozu (CEVIS, ISR)
– informace o pøedání vozu na vleèku a z vleèky (Vleèková
agenda ÈD)
– informace o zásilce (CDZ)
Garantujeme vysokou datovou flexibilitu – dokážeme náš
systém pøizpùsobit jakkoli strukturovaným datùm pro jejich
import i export.
Souèástí systému ISDL je také WEB portál, umožòující
speditérùm zadávat èástky pøepravného na destinace
ve výbìrových øízeních. WEB portál mimo jiné umožòuje:
> Jednoduché objednání pøepravy nebo odmítnutí nabídky
> Pøehled objednaných pøeprav a stav jejich realizací
> Integrovaná rozhraní do pøepravních modulù ISDL

