Informačný systém železničnej dopravy Duslo, a.s. - Šaľa
Informačný systém železničnej dopravy (ISŽD) je určený na sledovanie vozňov nachádzajúcich sa na
železničnej vlečke Duslo Šaľa a.s.
Aplikácia poskytuje detailné informácie o momentálnom stave železničnej vlečky, o vozňoch na vlečke,
ich pohyboch a pobytoch, opravách a údržbe.
Umožňuje generovať uzávierky – denné, alebo za rôzne obdobia.
Obsahuje funkcie pre evidenciu priraďovania a odoberania modulov GPS vozňom.
Zároveň ponúka možnosti práce s číselníkmi – plnenie a aktualizácia databázových tabuliek cez
obrazovky užívateľského rozhrania, kontrola vstupovaných údajov priamo po zápise obsluhou oproti
číselníkovým údajom.

Hlavné časti ISŽD
 Číselníky
 Vlečka - odovzdávka, návratka, vykládka, nakládky, údržba atď.

 Informácie – informácie o vozni, generovanie uzávierok
Informácie - Stav vlečky

 Zostavy - informácie o čistení vozňov a opravách na vlečke
 Administrácia používateľov - funkcie administrátora pre nastavenie prístupových oprávnení

Hlavné funkcie IS
-

Príchod vozňov na vlečku – Odovzdávka

o
o

Predopisovanie
Vlastná odovzdávka

-

Odchod vozňov z vlečky - Návratka

-

o Predopisovania
o Návratka
Plán nakládky
Nakládka
Vykládka
Plán nakládky substrátov
Čistenie
Údržba – opravy na vlečke
Údržba – v opravovniach mimo vlečku
Prenájom vozňov
Faktúry za prepravu
Informácie o vozni

-

Manipulácie
 Zobrazenie koľajiska
 Na zaznamenávanie presunov vozňov na koľajisku
 Semigrafické zobrazenie loženosti vozňov

Manipulácie

Zobrazenie koľajiska

-

Uzávierky

Denná uzávierka je množina informačných zostáv poskytujúcich všetkým zainteresovaným pracovníkom
informácie o aktuálnom stave vlečky z pohľadu železničných vozňov. Používateľ si môže vybrať jednu
alebo viac zostáv, môže si zostavu(-y) nechať zobraziť na obrazovke, môže si ju nechať vytlačiť na
tlačiarni alebo ju môže uložiť v tvare textového súboru.

Príklad zostavy dennej uzávierky

Uzávierka za obdobie poskytuje zainteresovaným pracovníkom údaje o vozňoch na vlečke za
požadované obdobie dlhšie ako jeden deň.
Programový modul uzávierky pozostáva z troch časti. Prvá časť je spoločná a obsahuje zostavy
pokrývajúce sledované obdobie. Druhá časť sa zaoberá údajmi zaujímavými v rámci jedného mesiaca.
Tretia sa zaoberá údajmi v rámci roka.

Príklad zostavy uzávierky za obdobie desiatich dní v rámci jedného mesiaca

Detail pobytu vozňa na vlečke

Pobyty

Opravy

Programy rozhrania na iné informačné systémy
 Program rozhrania na koľajové váhy – zabezpečuje pravidelné spracovanie vážnych súborov.
 Program rozhrania na systém pre monitorovanie stavu na koľajach t.j. počty vozňov podľa
typov vozňov na jednotlivých koľajach. Spúšťa sa automaticky každú hodinu. Údaje sa
ukladajú do databázovej tabuľky.
 Program rozhrania pre prenos údajov zo SAP-u do ISŽD.
 Intranet Duslo Šaľa – web stránka na zisťovanie stavu vozňov na vlečke formou zostáv. Údaje
pre zostavy sú vyberané z databázy ISŽD.

Architektúra ISŽD
 Operačný systém – MS Windows od verzie MS Win XP
 Databázový server – Databáza MySQL, OS Linux
 Prístup k databáze MySQL cez ODBC ovládač
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