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Az OLTIS GROUP cégcsoportról 

o Cseh üzleti társaság, 11 leányvállalattal

o 20 éve az információs piacon, a szállítmányozási és logisztikai 
szektorban

o Fő székhelye  és fejlesztési központja Csehországban van.

o Leányvállalataink: Szlovákiában, Lengyelországban és 
Magyarországon

o Egyéb képviseletek: Németország, Ukrajna, Orosz- és 
Fehéroroszországban.

o Több mint 250 munkavállalót foglalkoztat a cég, többségük 
felsőfokú végzettségű szakember.
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o Átfogó informatikai megoldások a vasúti és közúti közlekedés számára 

o A legkorszerűbb („state-of-the-art datacentrum”) adatközpont 
üzemeltetése a vállalat ügyfelei részére 

o 24/7 rendszerű ügyfélszolgálat a partnerek minőségi és azonnali 
kiszolgálása érdekében

o A vállalat rendelkezik a szektorban elérhető ISO tanúsítványokkal, 
továbbá a vállalat elérte az Oracle GOLD partneri, továbbá a Microsoft 
Gold partneri státuszt is. 

o Nagyfokú tudás és tapasztalat az európai unió által finanszírozott és 
támogatott projektekben az unió területén.

Az OLTIS GROUP cégcsoportról 
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Az OLTIS HUNGARIA Kft.

o 2014 óta a Magyarországi információs 
technológia piacán

o Átfogó informatikai megoldások értékesítése az 
OLTIS cégcsoport széles portfóliójából 

o A piac újdonságainak és az új jogszabályoknak 
való megfelelés és az ehhez kapcsolódó 
fejlesztési feladatok támogatása 

o Aktív marketing tevékenységek, továbbá a 
magyarországi és európai szakmai programokon 
való részvétel (InnoTrans, InnoRail, IRFC …)

o Az OLTIS GROUP vállalatai, így az OLTIS 
HUNGARIA Kft. is etikusan és fenntarthatóan 
cselekszik, ha az egészségről és a megfelelő 
környezet környezetről van szó.
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Az OLTIS Hungaria Kft. célja 

o Megismertetni a fuvarozókkal és szállítmányozókkal a leginnovatívabb 
piaci rendszereket és alkalmazásokat.

o Segítséget nyújtani a vállalat korszerű irányítási rendszerének 
kialakításában.

o Részt venni a közúti és vasúti szektort érintő valamennyi operatív 
feladatban 

o Segíteni a külső forrásból származó informatikai támogatások lehető 
legjobb felhasználását.

o Egyszerűbbé és átláthatóbbá tenni a vállalatok hétköznapjait, kevesebb 
adminisztrációval, több automatizálással. 



www.oltis.hu

Teljes körű irányítási rendszer tervezése és kivitelezése,
személyre szabott megoldásokkal, és az egyéni kérések
teljesítésével.

EVAL

LORI

LOGI

KONTI

…
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Az alkalmazások fontossága az irányítási 
rendszerek mellett

o Meglévő információs rendszerhez tökéletes kiegészítő alkalmazás

o Új információs rendszerrel való összeköttetés lehetősége

o 1-1 terület speciális megfigyelése céljából készül

o Adminisztrációs terheket csökkent

o Átláthatóságot és hatékony munkavégzést nyújt az adott területen

o Gyors és könnyű implementációs folyamat

o Az OLTIS Hungaria Magyarországon értékesített legjelentősebb két 
alkalmazása a SIMON és a Documents+ rendszerek 
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SIMON – a mozdonyok és kocsik nyomon követésére

o SIMON = System of Intelligent Monitoring

o Speciális megoldások a vasúti közlekedés
számára

o GPS egységgel felszerelt vasúti kocsik, amely
egység a beállított időintervallumban küldi az
éppen aktuális pozíciókat. Az GPS egység
feltölthető akkumulátorral rendelkezik, amely
egy töltéssel 6 hónapon át zavartalanul
üzemel.
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SIMON – a mozdonyok és kocsik nyomon követésére

o Az aktuális pozícióhoz lévő legközelebbi vasútállomás megjelenítése

o A futásteljesítmény kiszámítása a megtett pályahossz alapján

o A tartózkodási idők figyelése a vasútállomásokon

o Értesítés inaktív státuszról

o A vasúti infrastruktúrák közötti átmenet nyomon követése

o Kiértékelő jelentések a futásteljesítményről és az állásidőről

o A mozgási előzmények adminisztrálása

o Geofencing – a megfigyelt jármű áthaladása az érdekeltségi területen/ponton

o Más rendszerekhez való csatlakozási lehetőség – Wagon Catalouge

o Testreszabott mobileszközök 
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SIMON
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SIMON nevű alkalmazás részletes bemutatása a 
NAVIGATORVILÁG magazinban 

A NAVIGÁTORVILÁG különkiadásában megjelent egy kétoldalas
bemutatónk, amelyben a SIMON nevű alkalmazást mélyebben is
megismerhetik. A konferenciaszámban található cikket keressék az 50-51.
oldalon.
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Documents+  a hatékony dokumentációkezelő alkalmazás

A D+ egy egyszerűen használható dokumentációkezelő alkalmazás, amely
kellemes felhasználói környeztet biztosít elsősorban vasúti társaságok
nyomtatványainak kezelésére.

Funkciók:

O Több okmány egyidejű ábrázolásának a lehetősége

O Nyomtatás űrlappal vagy anélkül

O Fuvarlevél minták készítése

O Elektronikus adatcsere két D+ program között

O Összeköttetés lehetősége más rendszerrel
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Documents+
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Köszönöm a megtisztelő figyelmüket! 

Pőcze Tímea, értékesítési vezető


