
Prodej kapacity dráhy 

Aplikace ISOØ KADR je v prostøedí 
liberalizovaného dopravního trhu 
nepostradatelným nástrojem 
manažera infrastruktury pro prodej 
volné kapacity železnièní cesty 
a pro plánování a vyhodnocování 
nepravidelných (ad hoc) dopravních 
výkonù.
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Základní výhody
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Uživatelsky pøíjemné vedení agendy Žádostí o trasu vlaku 
ad hoc vèetnì integrovaného rozhraní TAF TSI, èást Žádost 
o trasu pøes webovou službu
Možnost žádost o trasu vytisknout nebo exportovat do 
rùzných formátù (PDF, RTF, HTML)
Možnost kdykoliv generovat statistické a finanèní sestavy nad 
vybranými žádostmi o trasu vèetnì exportu do rùzných 
formátù (PDF, RTF, HTML, XLS)
Rozhraní pro manažera infrastruktury poskytuje rychlou 
konstrukci vlakových tras a okamžitou reakci na dynamické 
požadavky dopravcù 
Pøi konstrukci vlakové trasy ad hoc nabízí tlustý klient 
nejvhodnìjší volné katalogové trasy a dále graficky upozorní 
uživatele na omezení infrastruktury (výluky infrastruktury, 
výluky služby dopravních zamìstnancù, …)
Rozsáhlá komunikace s okolními systémy manažera 
infrastruktury a dopravcù, napø.
ISOØ ØVD – informaèní systém pro øízení vlakové dopravy 
ISOØ CDS – centrální dispeèerský systém
CSV – centrální systém výluk
CIS – celostátní informaèní systém o jízdních øádech
KANGO – systém pro konstrukci základního jízdního øádu
REVOZ – registr vozidel manažera infrastruktury
EVAL – systém pro øízení provozní agendy menšího dopravce 
EMAN – optimalizované plánování vlakotvorných procesù
Aktivace/deaktivace vlakové trasy vèetnì zjednodušení 
procesù pøípravy smìnového plánu 

Pro maximálnì bezpeèný a jednoduchý provoz bez starostí 
nabízíme možnost spravování celého systému i serverù formou 
outsourcingu.

Speciální funkce
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Komunikace s aplikacemi dopravcù pøes webovou službu ISOØ 
KADR podle specifikace TAF TSI, èást Žádost o trasu
Rozhraní pro manažera infrastruktury umožòuje prezentaci 
všech vlakových tras v celém úseku od zaèátku až do konce 
konstruované vlakové trasy vèetnì textového a grafického 
zobrazování konfliktù
Tlustý klient pro manažera infrastruktury se vyznaèuje 
jednoduchou instalací a automatickou aktualizací 
Zobrazení omezení infrastruktury v mapì dopravní sítì 
s možností filtrování období

Díky standardizovaným postupùm naplòuje ISOØ KADR beze 
zbytku literu zákona o nediskriminaèním pøístupu k železnièní 
dopravní cestì a poskytuje všem dopravcùm okamžité a aktuální 
informace o možnostech a podmínkách vstupu na dopravní 
cestu.

Webový klient pro One stop Shop, 
dispeèerský aparát
– Seznam žádostí o trasu
– Posouzení žádosti o trasu
– Tiskové a statistické sestavy
– Omezení infrastruktury

Dopravce

Manažer infrastruktury

Konstrukèní klient pro One Stop Shop, 
dispeèerský aparát
– Konstrukce ad hoc vlakových tras
– Tvorba návrhù trasy
– Tiskové a statistické sestavy
– Omezení infrastruktury

Webový klient pro dopravce
– Životní cyklus žádosti o trasu
– Výbìr vhodného návrhu trasy
– Tiskové a statistické sestavy
– Omezení infrastruktury
– Aktivace/deaktivace trasy

Rozhraní TAF TSI pro dopravce
– Životní cyklus žádosti o trasu
– Formát zpráv TAF TSI

www.oltisgroup.cz
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