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SANTA-TRANS s.r.o. 

www.santatrans.cz 

20 let spolehlivosti 

• Člen skupiny Kofola ČeskoSlovensko a.s.  

• 100 vozidel v České republice 

Č 

 Nákladní autodoprava  

 Vnitrostátní a mezinárodní spedice 

 Autoservis 

 Čerpací stanice 

 Pneuservis 

 Myčka 

Jsme držiteli  

certifikátu ISO 9001 



 Dáme vaší logistice Systém 3 

Výběr systému 

 Na počátku roku 2016 bylo rozhodnuto o pořízení     
nového systému pro dopravu a ekonomiku. 

 V polovině roku 2016 bylo zahájeno výběrové řízení.  

 Požadavky na systém byly: 

 Mít dopravu i ekonomiku v jednom systému 

 Intuitivní ovládání 

 Optimalizace při plánování přeprav 

 Detailní vyhodnocování 

 Dodavatelem vybrány firmy CID International         
(IS LORI) a First information systems (IS HELIOS) 
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Implementace systému 

 V říjnu 2016 byla podepsána smlouva na dodání systému LORI. 

 V lednu 2017 byl systém LORI spuštěn do ostrého provozu. 

 V polovině roku 2017 byly nasazeny další moduly: 

 Datový sklad pro vyhodnocování dat 

 Modul pro rezervaci časových oken ve skladech 

 Nyní probíhá implementace mobilní aplikace TABLOG pro řidiče,    
která výrazně usnadní práci při zpracování záznamů jízd (STAZ). 
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Přínosy systémů LORI a HELIOS 

 Efektivnější plánování přeprav 

 Optimalizace nakládek a vykládek 

 Snížení chybovosti uživatelů a zrychlení procesů 

 Systémová integrace (SAP, PLANTOUR) 

 Rychlejší a detailnější vyhodnocování provozních dat 

 Snadnější plánování dlouhodobých cílů společnosti 

 Dva specializované systémy, které fungují jako jeden celek 
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CID International, a.s. 

21 let zkušeností 

 IS LORI pro dopravu a spedici 

 IS LOGI pro skladování 

 IS KONTI pro kontejnerová - - - - - -
--překladiště 

 Datový sklad pro tvorbu reportů 

 Mobilní aplikace TABLOG 

 Webová aplikace pro rezervace - - - 
- časových oken ve skladu 

• Přední partner OLTIS Group 

• 35 kmenových zaměstnanců 
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DISPEČERSKÁ PLACHTA 
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MOBILNÍ APLIKACE TABLOG 

 Zadávání činností řidiče a online 
přenos na pracoviště dispečera 

 Vkládání dokumentů a fotek 

 Automatické vytváření STAZ, 
elektronický záznam provozu auta 

 Práce s čárovými a QR kódy 

 Zadávání škodní událostí  

 Posílání zpráv (náhrada za SMS) 

 Přenos naplánované trasy z LORI 



 Dáme vaší logistice Systém 9 

REZERVACE ČASOVÝCH OKEN 
Rezervace 

časového okna 

Potvrzení rezervace 

Příjezd vozidla do 
areálu skladu 

Odeslání sms s 
číslem rampy 

Odeslání potvrzení 
o naložení/vyložení 

DOPRAVCE 

DOPRAVCE 
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Děkujeme za pozornost 
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