Компания «Арт Порт»
Благодаря продуктам, которые мы разработали для Вас, вы сможете работать намного
эффективнее. Наши разработчики постоянно дополняют их новыми инструментами,
адаптируют в соответствии с Вашими требованиями
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Компанія «Арт Порт»
Завдяки продуктам, які ми розробили для Вас, ви зможете працювати набагато
ефективніше. Наші розробники постійно доповнюють їх новими інструментами,
адаптують відповідно до Ваших вимог.

Обмін УЗ

Вагонний парк

Організації, яким Власники і
Для кого? необхідний облік оператори
залізничних
вагонного парку
перевезень і
витрат,
пов’язаних з
ними, у власній
обліковій
системі

Обмін з АС “Клієнт УЗ” (в т.ч.
через Сервер модуля узгодження
компанії “КПД-УЗ”) –
завантаження і створення
залізничних накладних, пам’яток
ГУ-45, відомостей ГУ-46 / ГУ-46а,
накопичувальних карт ФДУ-92 ,
узгодження документів з ЕЦП
Мобільний додаток “Art: RWL”
Розподіл витрат на залізничні
перевезення і станційні збори по
вагонам
Завантаження пономерної
дислокації вагонів з файлів,
пошти, інтернет-джерел (за
замовчуванням – довідка ГІОЦ
1338)
Карта дислокації вагонів
Завантаження довідок підходу
вагонів по станціям і дорогам
(ГІОЦ 1892)
Аналітичні звіти щодо дислокації
вагонів (Оберт вагонів за
напрямками, відправникам /
одержувачам з урахуванням
кільцевих маршрутів; Положення
вагонів по станціям на обраний
період з розрахунком тривалості
операції і простою; Реєстр
навантажених рейсів; Реєстр
порожніх рейсів; Простій на
станціях під вантажними
операціями; Рейси вагонів між
станціями за період)
Інструкції на повернення порожніх
вагонів
Завантаження залізничного
тарифу і маршрутів з відстанями
з “ТМ карта” (при наявності
модуля TMCalc)
Завантаження технічних даних

Залізнична
логістика
Залізничні
експедитори,
трейдери,
логістичні
служби
холдингів

Залізнична
логістика Basic
Логістичні
служби
організацій,
трейдери

Залізничний
термінал

Залізничне
відвантаження

Приватні
залізничні
оператори, які
виконують
подачузабирання та
маневрові
роботи для
вантажоодержув
ачів і
вантажовідправ
ників

Вантажовідпра
вники з
великою
часткою
залізничних
відправок
(кар’єри,
заводи)

Обмін УЗ

Вагонний парк

Залізнична
логістика

Залізнична
логістика Basic

вагонів з бази УЗ
Аренда вагонів
Ремонт вагонів
Розрахунок вартості перевезень
(попередній: залізничний тариф
(«ТМ карта»), станційні збори за
тарифним керівництвом (подача /
забирання, користування), ЗПП,
сертифікати зерна, оренда
вагонів)
Масовий розрахунок перевезень
(тендер) за допомогою “ТМ карта”
і “TMCalc”
Заявки на перевезення: прив’язка
залізничних накладних і витрат по
ним, розрахунок доходів і
рентабельності
Облік ЗПУ: Купівля, списання,
переміщення, використання по
залізничним накладним
Комерційний огляд вагонів по
прибуттю (мобільний додаток
“Арт:Комерційний агент станції” з
даними накладних та
фотофіксацією)
Облік станів вагонів після
прибуття на шляхах підприємства
(прибуття на станцію, подача,
обробка, повідомлення,
забирання і т.д.)
Заявки на подачу, забирання,
переважування, додаткові
маневрові роботи
Графічна схема розміщення
вагонів на шляхах –
настроюється оформлення
вагонів, перетягування мишею
для відображення переміщень,
повідомлення про операції
Облік локомотивів: операції,
маршрутні листи, інтерактивний
графік маневрових (поїзних) робіт

Ми працюємо в Одесі,
Києві, Миколаєві, та
іншіх містах України

(048) 709-11-79
(063) 431-62-95
(096) 285-65-54
(099) 159-41-29
(067) 839-01-18

(0512) 67-00-97
(0512) 47-20-17
(0512) 47-24-39

Залізничний
термінал

Залізничне
відвантаження

Компания «Арт Порт»
Благодаря продуктам, которые мы разработали для Вас, вы сможете работать
намного эффективнее. Наши разработчики постоянно дополняют их новыми
инструментами, адаптируют в соответствии с Вашими требованиями.

Обмен с УЗ

Организации,
Для кого? которым
необходим учет
ЖД перевозок и
затрат, связанных
с ними, в
собственной
учетной системе
Обмен с АС «Клиент УЗ» (в т.ч.
через Сервер модуля
согласования компании «КПДУЗ») — загрузка и создание ЖД
накладных, памяток ГУ-45,
ведомостей ГУ-46/ГУ-46а,
накопительных карт ФДУ-92,
согласование документов с ЭЦП
Мобильное приложение
«Art:RWL»
Распределение затрат на ЖД
перевозку и станционные сборы
по вагонам
Загрузка пономерной дислокации
вагонов из файлов, почты,
интернет-источников (по
умолчанию — справка ГИВЦ
1338)
Карта дислокации вагонов
Загрузка справок подхода вагонов
по станциям и дорогам (ГИВЦ
1892)
Аналитические отчеты по
дислокации вагонов (Оборот
вагонов по направлениям,
отправителям/получателям с
учетом кольцевых маршрутов;
Положение вагонов по станциям
на выбранный период с расчетом
длительности операции и
простоя; Реестр груженых
рейсов; Реестр порожних рейсов;
Простой на станциях под
грузовыми операциями; Рейсы
вагонов между станциями за
период)
Инструкции на возврат порожних
вагонов
Загрузка ЖД тарифа и
маршрутов с расстояниями из
«ТМ карта» (при наличии модуля
TMCalc)

Вагонный
парк

ЖД
логистика

ЖД
логистика
(Basic)

ЖД Терминал

ЖД Отгрузка

Собственники
и операторы
вагонного
парка

ЖД
экспедиторы,
трейдеры,
логистические
службы
холдингов

Логистические
службы
организаций,
трейдеры

Частные ЖД
операторы,
выполняющие
подачу-уборку и
маневровые работы
для
грузополучателей и
грузоотправителей

Грузоотправите
ли с большой
долей ЖД
отправок
(карьеры,
заводы)

Обмен с УЗ

Вагонный
парк

ЖД
логистика

ЖД
логистика
(Basic)

Загрузка технических данных
вагонов из базы УЗ
Аренда вагонов
Ремонт вагонов
Расчет стоимости перевозок
(предварительный: ЖД тариф
(«ТМ карта»), станционные сборы
по тарифному руководству
(подача/уборка, пользование),
ЗПУ, сертификаты зерна, аренда
вагонов)
Массовый расчет перевозок
(тендер) с помощью «ТМ карта» и
«TMCalc»
Заявки на перевозку: привязка
ЖД накладных и затрат по ним,
расчет доходов и рентабельности
Учет ЗПУ: Покупка, списание,
перемещение, использование по
ЖД накладным
Коммерческий осмотр вагонов по
прибытию (мобильное
приложение «Арт:Коммерческий
агент станции» с данными
накладных и фотофиксацией)
Учет состояний вагонов после
прибытия на путях предприятия
(прибытие на станцию, подача,
обработка, уведомление, уборка
и т.д.)
Заявки на подачу, уборку,
перевеску, дополнительные
маневровые работы
Графическая схема размещения
вагонов на путях –
настраиваемое оформление
вагонов, перетаскивание мышью
для отражения перемещений,
уведомления об операциях
Учет локомотивов: операции,
маршрутные листы,
интерактивный график
маневровых (поездных) работ

Мы работаем в
Одессе, Киеве,
Николаеве и других
городах Украины

(048) 709-11-79
(063) 431-62-95
(096) 285-65-54
(099) 159-41-29
(067) 839-01-18

(0512) 67-00-97
(0512) 47-20-17
(0512) 47-24-39

ЖД Терминал

ЖД Отгрузка

«Art Port» Company
Thanks to the products that we have developed for you, you can work much more
efficiently. Our developers are constantly adding new tools to them, tailoring them
to your requirements.

Exchange
with UZ

Wagon Fleet

Organizations
Owners and
For whom? that need to do
operators of the
an accounting of rolling stock
rail transportation
and expenses,
connected with
them, in their own
accounting
system
Exchange with AS «Client UZ»
(including through the Server
matching module of the company
«KPD-UZ») — downloading and
creating railway bills, instructions
GU-45, statements GU-46 / GU46a, accumulative cards FDU-92 ,
coordination of documents with
electronic digital signature
Mobile application «Art: RWL»
Distribution of costs for railway
transportation and station charges
by wagons
Downloading wagon dislocation
from files, mail, Internet sources (by
default — help of GIVC 1338 )
Map of the wagon dislocation
Downloading wagon approach
information by stations and roads
(GIVC 1892)
Analytical reports about the wagon
dislocation (Wagon turnover of
wagons by direction, to senders /
receivers taking into account ring
routes; Wagon position at stations
for a selected period with
calculation of duration and
downtime; Register of loaded
flights; Register of empty timetabled trains; Downtime at stations
under cargo operations; Wagon
time-tabled trains between stations
for the period)
Empty Wagon Return Instructions
Downloading railway tariffs and
routes with distances from the TM
map (with the TMCalc module)
Downloading technical data of
wagons from the UZ base
Wagon rental
Wagon repair

Railway
Logistics

Railway
Logistics Basic

Railway
forwarders,
traders, logistics
services of
holdings

Logistic services
of organizations,
traders

Railway
Terminal
Private railway
operators, who
do spottingpicking and
shunting works
for consignees
and consignors

Railway
Dispatching
Consignors with
a large share of
railway
dispatchings
(quarries,
factories)

Exchange
with UZ

Wagon Fleet

Railway
Logistics

Railway
Logistics Basic

Calculation of the transportation
cost(preliminary: railway tariff (“TM
map”), station charges for tariff
management (spotting / picking,
usage), LSD, grain certificates,
wagon rental)
Mass transportation calculation
(tender) using «TM map» and
«TMCalc»
Applications for transportation:
binding railway bills and expenses
for them, calculation of income and
profitability
Accounting of LSD: Purchase,
write-off, transfer, use of railway
invoices
Commercial inspection of wagons
upon arrival (mobile application
«Art:Commercial Agent Station»
with invoice data and photo fixation)
Accounting of wagon conditions
after arrival on the enterprise’s
tracks (arrival at the station,
spotting, processing, notification,
picking, etc.)
Applications for spotting, picking,
reweighing, additional shunting
works
Graphical layout of wagons on
tracks — customizable drawing-up
of wagons, drag and drop to reflect
movements, notifications of
operations
Locomotive accounting: operations,
route sheets, an interactive
schedule of shunting (train)
operations

We work in Odessa,
Kiev, Nikolaev and
other cities of Ukraine

(048) 709-11-79
(063) 431-62-95
(096) 285-65-54
(099) 159-41-29
(067) 839-01-18

(0512) 67-00-97
(0512) 47-20-17
(0512) 47-24-39

Railway
Terminal

Railway
Dispatching

