Člen skupiny

LOGISTICKÝ A DOPRAVNÍ
PORTÁL

PŘÍNOSY SYSTÉMU:
:: Jedinečný systém pro řízení rozvozu a
optimalizaci tras.
:: Integruje statické i dynamické parametry
– plánované uzavírky, události a omezení
na komunikacích, stupně provozu, vytížení
vozidel apod.
:: Výběr optimální trasy v závislosti na
aktuálních podmínkách na silniční síti při
dodržení termínů rozvozu.
:: Efektivní využití vozového parku
při minimalizaci přepravních nákladů a času
na sestavení plánu rozvozových tras.
:: Prokazatelná úspora přepravních nákladů.
:: Návratnost vynaložených prostředků v krátké
době.
:: Postaveno na moderních technologiích.
:: Přehledné a intuitivní uživatelské prostředí.
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:: Webová aplikace dostupná na: logis.vars.cz/app
bez nutnosti jakékoliv instalace.

LOGISTICKÝ
A DOPRAVNÍ PORTÁL

:: PROCES VÝBĚRU NEJVÝHODNĚJŠÍ TRASY:
Zohledněna jak dlouhodobá přepravní omezení, tak aktuální
dopravní podmínky s cílem efektivního využití vozového
parku a minimalizace přepravních nákladů.

:: OPTIMALIZACE ROZVOZU
Proces výběru nejlepší varianty vytížení vozidel, určení
pořadí vykládek a průběhu tras s ohledem na dodržení
nastavených pravidel, minimalizaci nákladů a statické
parametry silniční sítě (zákazy odbočení, omezení průjezdu,
výškové omezení, hmotnostní omezení, rychlostní omezení
apod.), případně dynamické parametry silniční sítě –
plánované uzavírky.

:: OPERATIVNÍ PLÁNOVÁNÍ PŘEPRAVY
Přepočet trasy na základě aktuálních dat o stupni provozu
(zohledněna denní doba), plánovaných uzavírkách
a událostech na komunikacích s cílem vyhnout se aktuálním
komplikacím v dopravě.

:: VÝBĚR NEJVHODNĚJŠÍHO VOZIDLA
Modul pro výběr nejvhodnějšího vozidla pro obsloužení
zákazníka včas na základě aktuálních dat o stupni provozu,
plánovaných uzavírkách a událostech na komunikacích.
(taxislužba, záchranná služba, poštovní služba).
Portál zpřístupňuje nejen funkcionalitu aplikace
ArcLogistics, která byla dříve dodávaná společností Esri
pro řešení rozvozových plánů, ale také zohledňuje při řešení
úloh proměnné podmínky v reálném provozu. Portál používá
služby ArcGISfor Server s extenzí Network Analyst.

Logistický a dopravní portál vznikl v rámci
výzkumného projektu TA01031537 s finanční
podporou Technologické agentury ČR.
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