Železničná vlečka – Tlač nákladných listov
Program “Železničná vlečka – Tlač nákladných listov“ je určený na tlač nákladných listov pre
tuzemskú a zahraničnú prepravu železničných vozňov na tlačivá predpísané Železnicami SR.
Tlačiť je možno pomocou ihličkovej tlačiarne do predtlačených formulárov alebo pomocou
laserovej tlačiarne tlačiť celý formulár. Zahraničná preprava môže byť typu CIM, SMGS alebo
CIM/SMGS. Program zároveň umožňuje tlač výkazu vozňov pre ucelené skupiny vozňov. Pri
tlači sa využívajú tzv. vzory nákladných listov. Metóda použitia vzorov vznikla za účelom
zjednodušenia a urýchlenia tlače nákladných listov pre opakujúce sa prepravy vozňov
k rovnakým prijímateľom. Používateľ vytvorí a uloží opakujúce sa údaje o odosielateľovi,
prijímateľovi a zásielke do „vzoru“ pod určitým číslom. Pri tlači nákladného listu potom stačí
vybrať zo zoznamu príslušný „vzor“ podľa smerovania a druhu zásielky a doplniť údaje o vozni
t.j. číslo a prepravované hmotnosti. Program tieto údaje spojí a vytlačí na nákladný list. Program
umožňuje zároveň jednoduchú evidenciu všetkých vozňov, ktoré boli odovzdané vlečkou na
prepravu po železnici.
Program Večka_NL je jedno-užívateľská aplikácia, určená pre prostredie Windows XP a vyššie.
Pracuje s jednoduchou databázou MS DB Access, ktorá je uložená v súbore Vlecka.mdb (ďalej
len „Vlečka“). Databáza „Vlečka“ obsahuje tabuľky pre vzory nákladných listov, tabuľku pre
ukladanie údajov o odchode vozňov a dva číselníky, uľahčujúce prácu s programom.
Aplikácia nemá špeciálne požiadavky na programové a technické prostriedky počítača.
Základná obrazovka aplikácie umožňujúca tlač nákladného listu alebo výkazu vozňov.

Funkcie pre číselníky slúžia na vytváranie, prezeranie a úpravy zoznamu:
 Vzorov nákladných listov pre zahraničné NL – CIM a NL – CIM/SMGS
 Vzorov nákladných listov pre tuzemské prepravy NL – Tuzemsko
 Pohraničných prechodových - číselník PPB
 Železničných staníc - číselník staníc
 Dopravcov - číselník dopravcov
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Funkcie pre prácu s nákladnými listmi umožňujú:
 Tlač NL – umožňuje tlač nákladného listu alebo výkazu vozňov. Pre spustenie tejto
tlače je nevyhnutné mať v číselníkoch zadefinovaný aspoň jeden vzor pre nákladný list
tuzemsko alebo jeden vzor pre nákladný list CIM.
 Expedícia – umožňuje jednoduchú evidenciu expedovaných vozňov odoslaných na
prepravu po železnici.

Príklady vzorov NL:

-2-

-3-

