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Etap 1

Optymalizacja obiegów pojazdów

Do 13% efektywniejsze 
wykorzystanie pojazdów*

Redukcja kosztów przestojów 
oraz nieefektywnych 

przejazdów*

Zmniejszenie kosztów związanych 
z pracą w godzinach 

nadliczbowych*

-10% -18%

* Uśrednione wyniki uzyskane przez operatorów kolejowych pracujących na systemie DPK Railways

Optymalizacja harmonogramów 
pracy - edycja harmonogramów 

długookresowych. Optymalne przypisanie 
do zadań konkretnych pracowników, 
obsadzenie wszystkich służb przy jak 
najlepszym wykorzystaniu dostępnych 
pracowników z zachowaniem wszystkich 
wymogów prawnych.

Optymalizacja obiegów pojazdów
Dzięki zastosowaniu algorytmów 
matematycznej optymalizacji system 
projektuje obiegi pojazdów pozwalające 
na najbardziej efektywne ich 
wykorzystanie w pracy przewozowej 
oraz maksymalne wykorzystanie taboru 
z zachowaniem zdefiniowanych 
warunków, funkcji kosztu oraz ograniczeń.

Budowa służb - konstrukcja zadań dla 
drużyn pociągowych na bazie obiegów. 
Maksymalne wykorzystanie czasu pracy 
pracowników z minimalizacją przerw 
i zbędnych przejazdów przy zachowaniu 
edytowalnych ograniczeń, funkcji kosztu 
oraz warunków prawnych.

Optymalizacja służb

3

Optymalizacja
Na każdym etapie zarządzania przewozami i konstruowania 
planu przewozów niezwykle istotne jest optymalne 
wykorzystanie posiadanych zasobów oraz kontrola kosztów. 
Narzędzia optymalizacyjne oparte o zaawansowane 
metody matematyczne pozwalają na każdym etapie 
procesu przewozowego osiągnąć 
najlepszy wynik.

Trzystopniowa optymalizacja umożliwia znaczną redukcję 
kosztów i utrzymywanie ich na najniższym możliwym 
poziomie.

+13%

Etap 2 
Optymalizacja służb

Etap 3 

Optymalizacja harmonogramów pracy

* Uśrednione wyniki uzyskane przez operatorów kolejowych pracujących na systemie DPK Railways

Do 13% efektywniejsze 
wykorzystanie 
pojazdów*

+13%
Zmniejszenie kosztów 
związanych z pracą 
w godzinach nadliczbowych*

-18%
Redukcja kosztów 
przestojów oraz 
nieefektywnych 
przejazdów*

-10%

Narzędzia optymalizacyjne są kluczowym elementem 
systemu DPK Railways

m Konstrukcja harmonogramów pracy pracowników w 
oparciu o moduł optymalizacji.

m Optymalizacja obiegów pojazdów.

m Edycja rozkładu jazdy.

m Planowanie zadań przewozowych.

m Planowanie nieobecności i innych zdarzeń 
długoterminowych.

m Komunikacja z urządzeniami mobilnymi (tablety, 
smartfony, kasy mobilne).

m Kontrola obsady pociągów.

m Weryfikacja wykonanej pracy z harmonogramem. 

m Rozliczenie czasu pracy pracownika.

m Wizualizacja pociągów na mapie sieci kolejowej.

m Rozliczenie pracy przewozowej oraz pracy pojazdów.

m Statystyka, raportowanie, analityka.

m Optymalizacja dopasowania pracownika i pojazdu do 
zadania przy zmianach.

m Bieżąca weryfikacja przypisań pracowników, reagowanie 
na odstępstwa (absencje, awarie itp.).

Zmniejszenie kosztów organizacji pracy i obsługi 
przewozów.

Zwiększenie efektywności przez optymalizację 
procesu przewozowego w przedsiębiorstwie.

Bezpieczeństwo prawne - system weryfikuje 
poprawność zatrudnienia pracownika względem 
wszelkich aktualnych przepisów prawa pracy 
i innych uwarunkowań wewnętrznych 
w organizacji.

Zaawansowana analityka, dostępność danych 
i wskaźników dla kierownictwa i Zarządu 
w dowolnych przekrojach i zakresach.

Zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy 
przez dostęp do nowoczesnych narządzi pracy 
(aplikacja mobilna, portal pracowniczy).

Korzyści biznesowe

Maszyniści 
(drużyny trakcyjne) (drużyny konduktorskie)

Konduktorzy Zaplecze techniczne 
(pracownicy serwisu technicznego, 

kas, ochrony, administracji)

Wsparcie obsługi eksploatacji dla trzech podstawowych grup pracowników spółek kolejowych.

Obszary eksploatacji obsługiwane przez system

System obsługi przewozów kolejowych
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System 

Kadrowo-Płacowy

SKRJ

/ inne systemy

Panel 

administracyjny

System RCP

Zaplecze 

techniczne

Systemy 

wspierające

Struktura systemu

Centralny serwer licencyjny zarządza dostępem 
użytkowników do serwerów aplikacji i bazy danych. 
Serwer bazy danych zarządza danymi zapewniając stały 
dostęp do nich dla wszystkich użytkowników, a zarazem 
zabezpiecza spójność zapisu i bezpieczeństwo informacji.

Spółki kolejowe działają w wielostopniowej, 
hierarchicznej strukturze na dużych obszarach 
geograficznych, wykraczających często poza granice 
państwa. System jest skonstruowany tak aby mógł 
sprawnie, bezpiecznie i wydajnie pracować 
w rozproszonym środowisku, poprzez odwzorowanie 
w modelu cyfrowym struktury organizacyjnej 
przewoźnika.

Realizacja procesów i logika systemu DPK Railways

Planowanie
Dyspozycja
Rozliczenie
- Drużyn pociągowych
- Zaplecza technicznego
- Kasjerów
- Administracji

Mobilne wsparcie pracy 
drużyn pociągowych 

Automatyczne badanie 
trzeźwości pracowników

WIP

Pracowniczy Portal 
Informacyjny

RMS 2.0

Zadania przewozowe mogą być 
budowane z uwzględnieniem w nich 
wszystkich typów czynności 
pociągowych i pozapociagowych 
składających się na pracę maszynisty 
lub konduktora.

Tworzenie zadań 
przewozowych

System za pomocą narzędzi 
optymalizacyjnych umożliwia 
zaprojektowanie najbardziej 
efektywnych zmian roboczych 
dla pracowników. Optymizacja 
uwzględnia rozkład jazy oraz obiegi 
pojazdów.

Obiegi pojazdów

Nowoczesne narzędzia informatyczne 
do budowy optymalnych obiegów 
pociągów. Moduł umożliwia tworzenie 
obiegów na dowolnie długie okresy 
czasu z możliwością łączenia pociągów 
dla różnych typów rozkładów i typów 
dni pracy z płynnym przejściem 
pomiędzy tymi okresami.

Moduł optymalizacji obiegów 
zapewnia maksymalne wykorzystanie 
posiadanego taboru przy zapewnieniu 
minimalnych możliwych kosztów 
eksploatacji i spełnieniu warunków 
realizacji przewozów.

Projektowanie 
rozkładu jazdy

Narzędzie umożliwiające wykonanie 
własnego projektu Rozkładu Jazdy 
na podstawie aktualnego (np. SKRJ) 
i wysłania w postaci wniosków do 
Zarządcy Infrastruktury (np. PLK).

Moduł optymalizacyjny zmian roboczych 
projektujący służby na podstawie 
obiegów pojazdów z uwzględnieniem 
definiowalnych kryteriów, funkcji kosztów 
i warunków brzegowych.

Automatyczna aktualizacja obiegów 
i zmian roboczych po aktualizacji 
(zmianie) rozkładu jazdy.

Prezentacja graficzna obiegów w postaci 
obiegów płaskich lub figurowych 
z możliwością korekty metodą "drag and 
drop" i eksportem do arkusza Excel.

Moduł optymalizacyjny łączący 
pociągi w obiegi wg zdefiniowanych 
parametrów, funkcji kosztów i 
warunków brzegowych.

Prezentacja w formie wykresu ruchu 
na definiowalnych odcinkach sieci 
kolejowej.

Wyznaczanie tras pociągów 
oraz czasów przejazdu w oparciu 
o topograficzny schemat sieci 
kolejowej.
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Absencje

Planowanie nieobecności długoterminowych w skali 
roku kalendarzowego oraz bieżącą rejestrację 
zaplanowanych i rozliczonych nieobecności oraz 
bieżącą kontrolę zaplanowanych nieobecności.

Dane pojazdów

Gromadzenie informacji o pojazdach 
eksploatowanych w przedsiębiorstwie oraz 
monitorowanie stanu taboru, zlecania przeglądów, 
napraw oraz tworzenia harmonogramów 
przeglądów.

Moduł służący do administrowania pracownikami 
w zakresie danych eksploatacyjnych oraz 
rozliczeniowych. Zakłada możliwość integracji 
z systemem kadrowym przedsiębiorstwa. Zapewnia 
zarządzanie danymi pracowników, planowanie 
szkoleń okresoowych oraz nadawanie i aktualizację 
uprawnień (np. szlak, tabor).

Dane pracowników

Dane ogólne

Moduł „Dane ogólne” ma za zadanie gromadzenie 
zestawu danych, wykorzystywanych w systemie do 
odpowiedniego funkcjonowania poszczególnych 
narzędzi oraz niezbędnych do właściwego 
przetwarzania i obliczania danych.

Zadania

Tworzenie zmian roboczych dla różnych przedziałów 
czasowych, definiowanie rezerw i nieobecności. 
Dzięki bazie pociągów zmiany robocze mogą być 
składane z czynności pociągowych oraz czynności 
pozapociągowych. Posiada narzędzia 
automatyzujące proces konstrukcji zmian roboczych.

(tabor)

Zaplecze techniczne

Optymalny 
plan

System umożliwia kompleksowe rozliczenie czasu pracy pracowników, pracy 
pojazdów trakcyjnych, zużycia paliwa i innych materiałów eksploatacyjnych. 
Realizacja w systemie wszystkich procesów przewozowych pozwala na 
szybkie i pełne rozliczenie, a zastosowanie centralnej bazy danych umożliwia 
raportowanie danych w dowolnych zakresach 
i przekrojach.

Weryfikacja 
/ rozliczenie

Optigraf

Moduł służący do tworzenia harmonogramów pracy pracowników z 
wykorzystaniem matematycznych algorytmów optymalizacji oraz bieżącą 
weryfikacją poprawności przydzielania pracy. 

Dzięki zaawansowanym narzędziom planistycznym pozwala szybko i dobrze 
przygotować harmonogram pracy pracowników zarówno w podstawowym, 
zmianowym jak i równoważnym czasie pracy.

Dyspozytor

Moduł wykorzystuje wprost informacje z harmonogramu pracowników, a 
wygenerowane dane dyspozytorskie są podstawą rozliczenia pracowników i 
pojazdów w module „Weryfikacja”.

Moduł służący do dobowego zarządzania pojazdami i pracownikami 
pozwalający na sprawną i optymalną obsługę uruchamianych pociągów. 
Zawiera szereg widoków umożliwiających dyspozytorowi właściwe 
i szybkie podejmowanie decyzji związanych 
z zatrudnianiem pracowników oraz przydzielaniem pojazdów (tylko drużyny 
trakcyjne). 

Moduły

(pracownicy)
Absencje

(rozkład jazdy)
LineDesigner

konfigurowalny 
parametr funkcji 
kosztu

prawo pracy

umowy i wewnętrzne 
rozporządzenia 
przedsiębiorstwa

wymagania i limity

optymalizacja
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uprawnień (np. szlak, tabor).

Dane pracowników

Dane ogólne
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zestawu danych, wykorzystywanych w systemie do 
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Zadania
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(tabor)

Zaplecze techniczne

Optymalny 
plan

System umożliwia kompleksowe rozliczenie czasu pracy pracowników, pracy 
pojazdów trakcyjnych, zużycia paliwa i innych materiałów eksploatacyjnych. 
Realizacja w systemie wszystkich procesów przewozowych pozwala na 
szybkie i pełne rozliczenie, a zastosowanie centralnej bazy danych umożliwia 
raportowanie danych w dowolnych zakresach 
i przekrojach.

Weryfikacja 
/ rozliczenie

Optigraf

Moduł służący do tworzenia harmonogramów pracy pracowników z 
wykorzystaniem matematycznych algorytmów optymalizacji oraz bieżącą 
weryfikacją poprawności przydzielania pracy. 

Dzięki zaawansowanym narzędziom planistycznym pozwala szybko i dobrze 
przygotować harmonogram pracy pracowników zarówno w podstawowym, 
zmianowym jak i równoważnym czasie pracy.

Dyspozytor

Moduł wykorzystuje wprost informacje z harmonogramu pracowników, a 
wygenerowane dane dyspozytorskie są podstawą rozliczenia pracowników i 
pojazdów w module „Weryfikacja”.

Moduł służący do dobowego zarządzania pojazdami i pracownikami 
pozwalający na sprawną i optymalną obsługę uruchamianych pociągów. 
Zawiera szereg widoków umożliwiających dyspozytorowi właściwe 
i szybkie podejmowanie decyzji związanych 
z zatrudnianiem pracowników oraz przydzielaniem pojazdów (tylko drużyny 
trakcyjne). 

Moduły

(pracownicy)
Absencje

(rozkład jazdy)
LineDesigner

konfigurowalny 
parametr funkcji 
kosztu

prawo pracy

umowy i wewnętrzne 
rozporządzenia 
przedsiębiorstwa
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Aktualny harmonogram
Harmonogram aktualizowany o wszystkie 
zmiany dokonane na etapie dyspozycji 
(dodatkowe zatrudnienie, przeplanowania, 
zmiany w realizowanych zadaniach 
przewozowych).

(e) Karta pracy
Dostarczana bezpośrednio pracownikowi, 
udostępniająca edycję czynności 
pociągowych i pozapociągowych 
i wysłania danych do rozliczenia.

Dostępność / pewność dostarczenia informacji
Stały dostęp do repozytorium dokumentów 
i rozporządzeń (z potwierdzeniem) zapewnia szybki 
oraz prawidłowy proces informowania pracowników.

Raporty / zgłoszenia
Proste i pomocne narzędzia zgłaszania zdarzeń 
i awarii z fotodokumentacją.

Informacje zwrotne dla dyspozytora
Monitoring pozycji GPS i status pracy 
oraz zintegrowany chat do komunikacji 
pracownik - dyspozytor.

Aktualny rozkład jazdy
Zawsze aktualny rozkład jazdy pociągu 
(SKRJ). Aktualizacja cykliczna co 15 minut 
oraz na życzenie użytkownika.

Aktualne uprawnienia
Opisy szlaków oraz karty znajomości szlaku i taboru
zapewniają niezbędne informacje dla drużyny oraz dbają
o aktualność uprawnień.
 

(e) karta pracy

Automatyczne wydanie karty pracy 
/ elektronicznej karty pracy 
pracownika i pojazdu

Dyspozytor

z funkcjami podpowiedzi wyboru
Dopasowanie pracownika i pojazdu

Pojazd Pracownicy

Dyspozytor

Pełny graficzny, wielostanowiskowy panel dyspozytorski z automatyczną generacją kart pracy drużyn pociągowych. Wyposażony 
w moduł podpowiedzi optymalnych dyspozycji i liczne narzędzia dyspozytorskie. Narzędzie do dynamicznego zarządzania 
zasobami spółki kolejowej, zwiększa bezpieczeństwo i dyscyplinę przewozów, ułatwiają pracę dyspozytorów, a dzięki modułowi 
optymalizacji minimalizuje bieżące koszty eksploatacji. Współpracuje z systemami komputerów pokładowych, tabletów 
i mobilnych kas konduktorskich (GPS) oraz systemami łączności z pojazdami (GPRS).

Mobilne wsparcie pracy drużyn pociągowych 
oraz usprawnienie komunikacji z dyspozytorem.
Rozwiązanie umożliwia rezygnację z papierowej 
karty pracy, pracownik rejestruje pracę na tablecie 
i przekazuje (e)kartę pracy bezpośrednio do rozliczenia.

Dostęp do informacji / automatyzacja obiegu dokumentów

System raportów i zgłoszeń umożliwia przekazywanie 
ważnych komunikatów dla pracowników drużyn, zgłoszeń 
np. o opóźnieniach pociągów oraz raportów 
np. o usterkach pojazdów.

Funkcjonalność RMS dla dyspozytora

Dyspozytor zawsze widzi status 
pracownika i wie kto przygotowuje 
się do pracy, kto pracuje, a kto już 

zakończył pracę.

Monitoring pracy załogi Śledzenie pozycji pociągów
Za pomocą technologii GPS 

dyspozytor może na bieżąco śledzić 
poruszanie się pociągów na 

interakcyjnej mapie.

Dyspozytor widzi i kontroluje 
wszystkie wykonane służby 

(karty pracy) wraz z informacjami 
o przyczynach ewentualnych 

odchyłek od planu.

Ewidencja i kontrola służb

Weryfikacja obsady odcinków obsługi.
Zarządzanie przeglądami pojazdów.
Rejestracja absencji i zmiana bieżącego 
harmonogramu pracownika.

Zarządzanie informacją dla drużyn

Panel administracyjny

Bieżące zarządzanie zespołem drużyn z poziomu 
przeglądarki internetowej.

RMS 2.0
Mobilne wsparcie pracy 
drużyn pociągowych 

m rejestracją i obsługą zgłoszeń raportów sporządzanych 
przez drużyny pociągowe

m raportowanie zapoznania z  zarządzeniami

m przekazywanie zarządzeń

m raportowanie spóźnień
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Raporty

Analityka i zestawienia

Pojazdy

Przeglądy / Naprawy
Awarie / Usterki

Aplikacja RMS

Usterki zgłaszane przez 
maszynistów

Zaplecze 

techniczne

Obszar statyczny
- baza pojazdów

Obszar dynamiczny
- utrzymanie

1

2

2 3

m Pewność swoich pracowników 
(BHP)

m Korzystny PR przedsiębiorstwa

m Bezpieczeństwo pasażerów

m Zapobieganie ewentualnym 
roszczeniom ofiar wypadków 
spowodowanych przez 
nietrzeźwych pracowników

m Wzrost zaufania opinii publicznej

Automatyczne badanie trzeźwości pracowników

Zautomatyzowany proces identyfikacji pracownika oraz pomiaru alkomatem
pod nadzorem dyspozytora.

Identyfikacja Wydanie / wydruk 
(e) karty pracy

Portal pracowniczy WIP (Worker Information Portal) jest 
narzędziem dostępnym dla każdego pracownika przez 
przeglądarkę internetową. 

Narzędzie udostępnia dane o harmonogramie i rozliczeniu 
czasu pracy. Umożliwia zgłaszanie wniosków urlopowych, 
wniosków o prace w godzinach nadliczbowych oraz 
wniosków o zmiany w harmonogramach na kolejny 
miesiąc.

W połączeniu z urządzeniami RCP pozwala na bieżącą 
weryfikację przez zwierzchników wejść i wyjść 
pracowników, spóźnień, statusu obecności pracowników 
oraz czasu pracy poza godzinami pracy.

Wygodny dostęp do informacji

24h / 7
podejmowanie świadomych 
działań opartych na realnych 
liczbach

Dostęp do danych na bieżaco

szybki dostęp przez 
przeglądarkę 

internetową po 
zalogowaniu

Integracja 
z Activ Directory

protokół SSL

WIP

dostęp dla kadry 
zarządzającej

Status obecności pracowników

m Harmonogram na wybrany miesiąc.

m Lista wejść i wyjść służbowych jak 
i prywatnych wraz z ich godzinami.

m Status obecności pracowników.

m Dowolne raporty np. lista spóźnień.

m Rozliczenie czasu pracy na wybrany miesiąc.

m Bilans czasu pracy.

Portal pracowniczy (WIP)

zawsze aktualne dane, raporty w prostej formie 
tabelarycznej lub graficznej (diagramy)

dostęp dla 
pracowników

baza danych oraz dokumentacji 
eksploatowanych pojazdów

Obszar statyczny

m Ewidencja pojazdów – 
prowadzenie rejestru pojazdów 
kolejowych wg Rozporządzenia 
o sposobie prowadzenia rejestru 
oraz sposobie oznakowania 
pojazdów kolejowych.

m Dokumentacja wg typów 
pojazdów – zdigitalizowana 
dokumentacja techniczna.

System zarządzania i utrzymania taboru

m Planowanie przeglądów (P1-P5) 
pojazdów.

m Planowanie i rejestracja napraw 
bieżących oraz awaryjnych.

m Rejestracja zleceń z wyszczególnieniem 
wykonanych czynności i zużytych 
materiałów.

m Tworzenie zestawów czynności 
dla prac przeglądowych 
i naprawczych.

m Gromadzenie danych 
o przebiegach i czasie pracy 
pojazdów.

m Rejestracja usterek zgłaszanych 
przez maszynistów.

m Raporty – analityka 
i zestawienia.

m Zarządzanie umowami 
gwarancyjnymi reklamacjami 
dla nowych pojazdów.

m Przygotowanie zestawienia 
„gotowości technicznej” taboru.

m Prowadzenie rejestru świadectw 
dopuszczenia do eksploatacji 
i zezwoleń na dopuszczenie 
do eksploatacji.

m Prowadzenie rejestru 
modernizacji taboru.

Obszar dynamiczny

1

Magazyn

Zapotrzebowanie 
RW

Gotowość 
techniczna

Zlecenia

Części

Pomiar
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techniczne

Obszar statyczny
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