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REMS Diesel v naftovom dispečingu integruje

� Minútové merané údaje na HDV (poloha, stav nádrže, spotreba ...),

� Kumulatívne údaje za vykonané jazdy HDV (čas jazdy, spotreba, ...),

� Údaje z prevádzkového informačného systému prepravcu (GVD, obehy),

� Informácie z VDS (plán prepravy, zmenový plán),

� Údaje zo SAP (množstvo vydanej nafty na tankovacom mieste)

REMS - Diesel vstupy
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VDS



Funkcionalita naftového 
dispečingu
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REMS Diesel umožňuje:

� On-line sledovanie prevádzky (HDV, vlakov, posunov)

� Plánovanie spotreby nafty na základe plánu prepravy,

� Evidenciu tankovaní HDV,

� Evidenciu úbytkov nafty z nádrží a ich alarmovanie,

� Plánovanie zbrojenia HDV na základe ich plánu obehov,

� Analýzu efektivity prepravy jednotlivých vlakov resp. HDV,

� Analýzu optimálnej jazdy po rušňovodičoch,

� Plánovanie spotreby nafty na tankovacích miestach,

� Verifikáciu vydaného a skutočne natankovaného množstva nafty.



On-line pohľad

Početnos ť HDV

Prehľad aktuálne pôsobiacich 
HV na trati s percentuálnym 
zobrazením vyťaženia radov HV

Detailné údaje o HDV
• údaje o polohe (slovné, GPS)
• údaje o spotrebe, výkonoch
• údaje z PIS naviazané na HDV

Grafické minútové zobrazenie 
počtu HDV:
• ktoré vykonávajú pohyb,
• ktoré sa podieľajú na spotrebe.
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Sledovanie spotreby po:

� HV (hnacie dráhové vozidlo),

� Vlakoch

Vyhodnocovanie spotreby
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Sledovanie polohy

Zobrazenie histórie 
pohybu

Pre definované HDV a 
definovaný časový interval.

Pre definovaný vlak, čas a 
násled vypravenia - vizuálna 
história pohybu a spotreby 
vlaku s informáciami o:

• rýchlosti, smeru vlaku,
• meniacemu sa počtu HDV,
• histórie pohybu ostatných 
HDV na trati.
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Zbrojenie HV
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Úbytok nafty
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Web zobrazenie
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Alarmovanie krádeží
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Typový diagram spotreby
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Kategórie TDS

V systéme je možné vytvárať
TDS v dvoch kategóriách:

�Spracovanie údajov cez 
samostatné jazdy HDV s 
atribútmi:

� čas,
� číslo vlaku, 
� číslo HDV,
� rad HDV,
� doba prejazdu.

�Spracovanie údajov cez 
jazdy vlaku s atribútmi:

� čas,
� číslo vlaku,
� počet HDV,
� doba prejazdu.



Reporting
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Prínosy dispečingu

�Zníženie nákladov súvisiacich s trakciou vplyvom:

� plánovaním spotreby nafty a jej riadeným nákupom,

� zníženia spotreby palív zavedením noriem pre vlaky,

� minimalizáciou množstva nafty na skladoch,

� „on-line audit spotreby“,

� hodnotením efektivity jázd HV a vlakov

�Ocenenie jednotlivých vlakov samostatne z pohľadu nákladov na 
energie.
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