Niezawodne. Wydajne. Ekonomiczne.

Oprogramowanie logistyczne
do prac manewrowych
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Każdy sukces ma swoje zrodlo
Od momentu założenia w 1990 roku nasza firma zyskała miano specjalisty ds.
Logistyki i zarządzania aktywami w branży kolejowej. Z lokalizacji firmy w Senftenberg obsługujemy klientów w całej Europie.
Oprócz opracowywania i implementacji oprogramowania do logistyki i zarządzania zasobami, oferujemy naszym klientom różnorodne usługi związane z
wdrażaniem naszych rozwiązań programowych. Obok zarządzania projektami
i doradztwa przez cały czas trwania projektu, obejmuje to również organizację
hostingu i szkolenie użytkowników. Oferujemy pierwszorzędne wsparcie producenta obejmujące wszelkie aktualizacje. Dzięki naszej usłudze 24/7 jesteśmy
do Twojej dyspozycji przez całą dobę. Zapewnia to bezpieczne przebiegi prac i
procesy przez cały czas. Korzyści czerpią wszyscy użytkownicy.

Zwracamy uwagę na najnowsze osiągnięcia technologiczne i utrzymujemy
bliski kontakt z naszymi klientami. Nasze oprogramowanie można dostosować do indywidualnych wymagań naszych klientów, gwarantując w ten
sposób maksymalną wydajność i opłacalność.
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Rozwiązanie zorientowane na przyszłość
Presja na wydajność i obniżenie kosztów w towarowym transporcie
kolejowym jest wyższa niż kiedykolwiek wcześniej. Dziś coraz większa objętość transportu musi być obsługiwana niezawodnie, szybko i
niedrogo bez dodatkowego personelu i pojazdów trakcyjnych. Wielkie
zadanie! Jednocześnie klienci, dyspozytorzy i manipulatorzy wymagają
bezpiecznego dostępu do wszystkich aktualnych danych procesowych
w celu zapewnienia optymalnego działania. W tym celu niezbędna jest
idealna sieć informacyjna. Wymagana jest także dokładne udokumentowanie poszczególnych usług, aby móc je rozliczyć w sposób przejrzysty zgodnie z zasobami. Z oprogramowaniem logistycznym do prac
manewrowych firmy ZEDAS decydują się Państwo na wysoce wydajne i
ekonomiczne rozwiązanie, które jest całkowicie zorientowane na przyszłość poprzez konsekwentny rozwój produktów z usługami aktualizacji.
Baza danych ORACLE® służy do przechowywania danych. Do uzyskania elastycznych wyników zintegrowany jest system raportów (SAP®
Business Objects XI). Dla użytkownika oznacza to, korzystanie z zalet
jednego z wiodących światowych producentów, takich jak: Wysoka
wydajność, bezpieczeństwo inwestycji, wydajność i długoterminowe wsparcie. Zapewniamy płynne połączenie wszystkich procesów,
znacznie redukując nakłady koordynacyjne.
Z rozwiązaniem branżowym zedas®cargo jesteście Państwo w stanie
planować, monitorować i dokumentować cały ruch manewrowy wydajniej, szybciej i transparentniej.

Pięć przewag Zedas®Cargo
Wysoce efektywna kontrola wszystkich prac manewrowych!
Współpraca bez zakłóceń z punktami ładowania i klientami!
Przejrzyste fakturowanie i dokumentacja!
Zawsze rzeczowe informacje zarządcze!
Ekonomiczna implementacja i szybki zwrot z inwestycji!
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Przegląd procesów prac manewrowych
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Po prostu dobrze
zaplanowane
Podstawą udanego prac manewrowych
jest optymalne planowanie zasobów. Zapotrzebowanie personelu i lokomotyw musi
być precyzyjnie ze sobą skoordynowane w
najdrobniejszych szczegółach. Solidne planowanie zmian jest najważniejszym zadaniem. Z zedas®cargo dedykowanym do prac
manewrowych, można włączyć wszystkie
zasady i wymogi prawne do procesów planowania, takie jak: przepisy dotyczące czasu
pracy lub układów zbiorowych. Dodatkowo
można zintegrować informacje dotyczące
kwalifikacji i uprawnień pracowników.
Dzięki naszemu elastycznemu oprogramowaniu do manewrowania logistycznego
można rejestrować rzeczywisty czasy pracy
za pomocą tabletu lub w miejscu pracy i
przypisywać do zamówień klientów i godzin
pracy. Istniejące interfejsy do rachunkowości
finansowej i płacowej umożliwiają precyzyjne
rozliczanie zamówień i płac.
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ZEDAS optymalizuje procesy eksploatacyjne
Dzięki naszemu oprogramowaniu branżowemu zedas®cargo zyskacie
Państwo sprawdzone narzędzie do projektowania procesów operacyjnych
w taki sposób, aby wszystkie procesy były optymalnie powiązane. Trakcja i
wyjścia, manewrowanie, obsługa stacji ładującej, procesy przeładunkowe,
przypisanie torów oraz wszystkie parametry efektywnego układu manewrowego są dostępne przez cały czas, dzięki czemu można optymalnie
sterować procesami. Dyspozytor posiada wszystkie informacje potrzebne
do skutecznego i bezpiecznego planowania zasobów. Jest zawsze informowany o statusie zamówienia, lokalizacji wagonów, podział wagonów,
stanie wagonów, ładunku i szczegółach technicznych. Dzięki zwiększonej
automatyzacji dyspozytor jest również zwolniony z czasochłonnej rutynowej pracy. Oszczędza to czas i pieniądze.
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Elastyczny na miarę
Odchylenia od planu są na porządku dziennym w ruchu manewrowym. Dzięki zedas®cargo można
w dowolnym momencie elastycznie reagować na nowe sytuacje w ruchu manewrowym. W przypadku zmian w ruchu lub opóźnień, istnieje możliwość szybkiego wdrożenia alternatyw. Oczywiście są wszystkie procesy i przebiegi w przejrzysty sposób dokumentowane i rejestrowane.
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Ulepszenia procesów
dzięki rozwiązaniom mobilnym
Dzięki aplikacjom mobilnym procesy biznesowe mogą być lepiej zorganizowane i zaplanowane, ponieważ pracownicy mają dostęp do wszystkich
istotnych informacji w dowolnym miejscu i czasie. Tym sposobem można
zaoszczędzić na czasie i kosztach. Niezależnie od tego, czy maszynista,
kapitan wagonów, czy personel kontrolujący: każdy użytkownik może działać niezależnie na miejscu. Zapewnia to zawsze aktualne informacje oraz
przepływy danych. Gwarantuje to wydajne procesy pracy, ponieważ wszyscy pracownicy mają stały dostęp do danych procesowych związanych z
rozliczeniami. Wyjścia i wejścia pociągowe, rozkazy manewrowe i uszkodzone wagony mogą być przetwarzane na miejscu i na torze, a parametry
zamówienia i pojazdu oraz aktualny przydział torów można przywołać w
dowolnym momencie. Nasza neutralna platformowo technologia internetowa może być używana w trybie offline, umożliwiając w ten sposób samodzielną pracę bez stałego połączenia danych.
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Doskonały kurs do transmisji danych
Aby zapewnić efektywne i bezpieczne przepływy procesów, stawiamy na wysokim
poziomie automatyzacji wymiany danych między uczestnikami procesu za pośrednictwem odpowiednich interfejsów. W ten sposób chcemy zminimalizować procesy
manualne oraz przyspieszyć procesy. Przykłady interfejsów klienta obejmują:

9

10

To się opłaca
Wszystkie procesy związane z rozliczeniami w procesie manewrowania są
dokładnie udokumentowane i udostępnione do fakturowania. Podstawą do
rozliczenia wszystkich świadczonych usług stanowią zdeponowane umowy
na uzgodnionych warunkach. W razie potrzeby usługi niekompletne lub
niezarejestrowane można również dodać ręcznie. Po zezwoleniu następuje
sprawodawczość finansowa obejmująca storno i noty kredytowe. Ponadto
możliwa jest wymiana danych z systemami finansowymi i księgowymi.
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Optymalizuj procesy biznesowe
za pomocą kluczowych liczb
Dzięki zedas®cargo macie Państwo szerokie możliwości pobierania
standaryzowanych i indywidualnych ocen. Wskaźniki i analizy dostarczają uzasadnionych informacji dla oceny opłacalności świadczonych usług
i optymalizacji procesów. Można zidentyfikować czynniki kosztotwórcze
oraz zlokalizować możliwości poprawy w celu efektywnego wykorzystania
zasobów. Wszechświaty modularnej budowy pozwalają elastycznie tworzyć własne raporty i oceny. Ponadto można generować raporty sterowane harmonogramem i automatycznie wysyłać. Eksport danych do programu Microsoft Excel jest również częścią standardowej funkcjonalności.
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