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1 PRODUKTY A SLUŽBY ROAD CONTROL

Technologie Road Control je sada mapových, routovacích a optimalizačních
technologií, software a služeb pracujících nad kvalitními silničními a mapovými
daty.
Technologie Road Control je dostupná v různém rozsahu v podobě produktů
uvedených v přehledu v kapitole 1.1.

1.1 Produkty Road Control
Road Control
Charakteristika: software pro plánování s vazbou na plné využití cloudových
služeb Position. Funguje výhradně se vzdáleným výpočtem a poskytováním map
a potřebných dat z datových center Position.
Road Control Enterprise
Charakteristika: software s možností využití výhod platformy NaviGate Enterprise.
Umožňuje instalaci lokálních dat nebo plné využití cloudových služeb Position.
Umožňuje využití multilicenčních programů. Umožňuje v lokální instalaci využívat
další funkce, jako je Hledání trasy s podporou nákladní dopravy nebo Isochrony.
Umožňuje jednoduchou formu integrace s databázemi nebo IS.
Web služba Road Control
Charakteristika: webová služba pro plánování určená pro integraci do informačních
systémů nebo do aplikací klienta nebo třetích stran. Dokumentace webové služby
není předmětem tohoto návodu.

1.2 Jak číst tento návod
Návod je určen pro produkty Road Control a Road Control Enterprise.
Funkce dostupné pouze v rámci produktu Road Control Enterprise jsou označeny
symbolem *E.

1.3 Zákaznická podpora
Zákazníkům společnosti Position s.r.o. je k dispozici tým profesionálů pro
poskytnutí zákaznické podpory.
Zákazník s platnou licencí software Road Control má právo na podporu v rozsahu
dle licenční smlouvy a to ve formě e-mailových dotazů nebo pomocí vyplnění
formuláře zákaznické podpory. Podpora je poskytována ZDARMA.
Podporu Vám poskytneme ve formě e-mailových odpovědí na Vaše dotazy a to
nejpozději do 72 hodin v pracovní dny od přijetí dotazu.

PRODUKTY

Pracovní dny společnosti Position s.r.o. jsou Pondělí – Pátek 8:00-17:00 (GTM+1)
vyjma státních svátků České republiky.
e-mail: support@roadcontrol.cz
Kontakty: další kontakty, aktuální informace a kontaktní formuláře najdete na
http://www.roadcontrol.cz

1.4 Technologie Road Control
Road Control obsahuje plánovací možnosti pro plánování dopravy - optimalizaci
(minimalizaci nákladů) a výpočet rozvozových/svozových tras nebo servisních
zásahů dle stanovených kritérií.
Pomocí Road Controlu je také možno hledat trasy pro různé typy silničních
dopravních prostředků v závislosti na fyzických a legislativních omezeních.

*E

Technologie Road Control zahrnuje:
• Desktop aplikace
• Mapový subystém NaviGate nebo NaviGate Enterprise

*E

• Plánování (scheduling)
• Funkce pro práci s adresami, hledání, geokóding a reversní geokóding
(funkce „Co je zde?“)
• Podporu plánování i pro nákladní vozidla a jejich parametry
• Vyhledávání trasy s přihlédnutím k typu vozidla a charakteristice nákladu
• Zobrazení dojezdových časů – Isochrony

*E

*E

• Výpočet matice vzdáleností po silniční síti dle typu vozidel
• Volbu výpočtu v cloudu
• Web service pro snadnou integraci plánování do Vašeho IS
• Plánování po celé Evropě nebo pro zvolený stát

1.5 Potřebná data a jejich rozsah
Road Control pro svoji činnost potřebuje silniční a prostorová mapová data.
Standardně jsou připravována data pro území Evropy (včetně evropské části Ruska
a Turecka). Je možné také zvolit omezené sady dat (například bundle ČR+SR) nebo
data pro vybraný stát *E.
Technologie Road Control umožňuje případné rozšíření i na další území dle
dostupného pokrytí daty HERE (Navteq).
V případě potřeby se obraťte s požadavkem ohledně konkrétního státu(ů) na naše
obchodní oddělení viz. http://www.roadcontrol.cz/kontakty.html

A SLUŽBY
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2 INSTALACE

Instalace Road Control probíhá nejprve stažením instalačního balíčku produktu
z http://www.roadcontrol.cz. Stažení je možné v rámci zkušební verze nebo
v rámci nákupu předplatného pro produkt. Instalace je vytvořena pomocí průvodce
instalace, který bude vyžadovat zadání Vašich licenčních údajů. Licenční údaje
obdržíte e-mailem.

Instalace Road Control Enterprise standardně probíhá společně s instalací
produktu NaviGate Enterprise (NGE) z dodaného nosiče CD-ROM resp. DVD.
Road Control je instalován ve formě nadstavbových rozšiřujících modulů NGE.
Instalace je vytvořena pomocí průvodce instalace a je také popsána v Uživatelské
a systémové příručce NaviGate. Licenční údaje obdržíte společně s dodaným
nosičem dat.

FUNKCIONALITA -

3 FUNKCIONALITA – ZÁKLADNÍ PŘEHLED

3.1 Road Control - Plánování
Road Control - Plánování poskytuje vysoce výkonné řešení výpočtu, jak nejlevněji
obsloužit klienty nebo zvolená místa z Vašeho centra či více center (depotů,
servisních středisek) Vaším vozovým parkem.
Plánování obsluhy je primárně určeno pro plánování rozvozu či svozu z jednoho
nebo více depotů do více destinací v rámci jednoho dne (24 hodin).
Road Control - Plánování bere v úvahu vlastnosti vozidel (typy vozidel, jejich
fixní náklady a náklady na ujetý km, jejich kapacitu, požadavky na přestávky v
řízení a další vlastnosti), vlastnosti míst a požadavky na dodanou kapacitu, časová
okna stanovená pro obsluhu, dobu obsluhy (např. dobu vykládky, délku servisního
zásahu), přiřazení konkrétního vozidla a míst a mnoho dalších vlastností.
Výsledkem plánování je přiřazení míst a jejich seřazení do jednotlivých
rozvozových/svozových tras a přiřazení tras vozidlům. Každá vypočtená trasa
obsahuje základní údaje o nákladech na trasu, délce a času trasy, plánovaný
itinerář včetně informací o době příjezdu, odjezdu, případně čekání v jednotlivých
místech, plánovaných přestávkách v řízení. Trasy mohou být v mapovém okně
zobrazeny zjednodušeným způsobem nebo pomocí zobrazení detailního průběhu
jednotlivých rozvozových/svozových tras.
Možnosti Road Control - Plánování
• Minimalizace nákladů na obsluhu míst
• Nastavení jednoho nebo více depotů
• Nastavení míst (destinací)
• Nastavení vozidel
• Multiselect – možnost hromadné změny vlastností u vybraných míst
nebo vozidel
• Volba profilu vozidel: Road Control - Plánování při výpočtu bere v úvahu
vlastnosti vozidel a jejich omezení vzhledem k vlastnostem silniční sítě
Poznámka: v závislosti na zakoupené variantě produktu s podporou nákladních vozidel.

• V případě nedostatku vozidel pro obsluhu všech míst přiřadí Road Control Plánování neobsloužená místa tzv. virtuálnímu vozidlu
• Přiřazení míst do jednotlivých tras a určení pořadí jejich obsluhy
• Přiřazení tras k vozidlům
• Zobrazení výsledků plánování: celkové náklady, celková ujetá vzdálenost,
celkové přepravené množství ad.
• Zobrazení detailů trasy: pořadí obsluhy míst, časy příjezdu a odjezdu,
plánované přestávky v řízení a doby čekání

ZÁKLADNÍ PŘEHLED
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• Funkce Asistent dispečera

*E

• Možnost uložení zadání pro Plánování do Oblíbených zadání
• Možnost importu zadání míst a vozidel z formátu *.csv
• Možnost uložení a otevření Plánu (zadání depotu/depotů, míst, vozidel,
případně výsledku plánování) do souboru *.rml.
• Možnost exportu výsledku plánu do HTML formuláře nebo do formátu *.csv
• Export jednotlivých plánovaných tras pro detailní zobrazení nebo výpočet

*E

itineráře v panelu Hledání tras
• Možnost integrace s databází, podpora importu dat z IS

*E

Vlastnosti místa
• Typ místa (zákazník/depot)
• Počet časových oken místa (max. 2)
• Umístění a délka časového okna (oken)
• Doba obsluhy v místě
• Velikost poptávky
• Umístění místa
• Uživatelské vlastnosti místa s vazbou na vlastnosti vozidel
Vlastnosti vozidla
• Omezení kapacity
• Počet vozidel s identickým nastavením
• Fixní náklady na použití vozidla
• Variabilní náklady (na 1 km)
• Místo výjezdu
• Místo ukončení trasy (může být různé od místa výjezdu)
• Povinná přestávka během denní doby řízení
• Omezení celkové denní pracovní doby (dle depotu, doba od-do, klouzavá
doba)
• Možnost opakované nakládky v depotu
• Uživatelské vlastnosti vozidla s vazbou na vlastnosti míst

3.2 Hledání tras

*E

Hledání tras v rámci produktu Road Control Enterprise poskytuje vysoce
výkonnou službu výpočtu trasy mezi počátečním a cílovým bodem s možností
zadání průjezdních bodů včetně podpory pro nákladní dopravu. Výsledkem jsou
základní údaje o délce a času trasy, itinerář v základní nebo podrobné podobě a
geometrie trasy vykreslená v mapovém okně.
Možnosti Hledání tras
• Volba typu výpočtu:
» Nejrychlejší trasa
» Nejkratší trasa

FUNKCIONALITA -

• Volba profilu vozidla:
» Základní předdefinované profily – Auto, Dodávka, Nákladní vůz, Autobus,
Chodec
» Předdefinované profily nákladních vozidel – do 7,5t, do 12,5 t a nad 12,5 t
» Uživatelské profily
• Zadání plánu trasy:
» Neomezený počet průjezdních bodů
» Zadání z mapy
» Zadání z Hledání v mapě
» Možnost přidání, odebrání nebo změny pořadí bodů trasy
» Možnost uložení zadání do Oblíbených tras
» Volba času odjezdu
• Výsledek výpočtu trasy:
» Stručný plán trasy nebo detailní itinerář trasy
» Itinerář obsahuje kompletní popis trasy (obce, ulice, čísla komunikací,
délka, čas)
» Detaily itineráře – sumáře délky a času dle průjezdních států na trase nebo
dle průjezdních bodů trasy
» Možnost exportu itineráře do souboru *.csv nebo do schránky
Profily vozidla
Profil vozidla je množina vlastností vozidla a nákladu vzhledem k vlastnostem
a legislativním omezením silniční sítě. Každý profil vozidla obsahuje tzv. Základní
nastavení, které definuje například chování pro placené úseky nebo průjezdnost
jednosměrkami, a nastavení rychlostí pro daný profil.
Základní nastavení
• Volba dodržovat/ignorovat směrovosti jednosměrných ulic
• Nastavení možnosti objíždění placených úseků
• Rozšířené možnosti otáčení
• Omezení dle místní legislativy (na úrovni jednotlivých států)
• Speciální typy vozidel: Taxi, Pohotovostní vozidlo, Zásobování
• Potlačení respektování neprůjezdnosti
• Potlačení použití místních komunikací
• Nastavení rychlostí dle typu komunikace
Vlastnosti vozidla a specifikace nákladu
Vybrané profily dopravních prostředků (typicky nákladní vozidla, dodávky atd.)
obsahují rozšířenou funkcionalitu Hledání tras s implementací specifických
parametrů a omezení pro nákladní dopravu z hlediska specifikace nákladu
(nebezpečné materiály a speciální druhy nákladu) a z hlediska fyzických vlastností
vozidla (váha, výška, délka, počet náprav…).
• Vlastnosti vozidla:
» Hmotnost, Výška, Šířka, Délka, KPRA délka (Kingpin-to-rear-axle distance),
Hmotnost na nápravu, Počet přívěsů, Počet náprav, Váha na 1 nápravu.

ZÁKLADNÍ PŘEHLED
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• Specifikace nákladu:
» Nebezpečné materiály: Výbušné, Plyn, Hořlaviny, Organické látky, Jedovaté
látky, Radioaktivní látky, Žíraviny, Látky znečišťující vodu, …
» Speciální typy přeprav: vozidla s chladící jednotkou, Přeprava automobilů,
Náklad s omezenou trvanlivostí.
» Povolení k přepravě nebezpečných materiálů.

S OFTWARE -

4 SOFTWARE - UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ

Po spuštění software se zobrazí mapové okno programu. Panel Road Control Plánování je přístupný z hlavního menu volbou položky „Road Control“.
V menu Road Control jsou na výběr následující položky:
• Hledání tras
• Isochrony

*E

*E

• Plánování
• Rozvrhy
• Otevřít rozvrh
• Uložit rozvrh
• Uložit rozvrh jako
• Exportovat do
• Import z IS

*E

• Předplatné služby
Hledání tras

*E

Otevře panel Hledání tras. Více o hledání tras a profilech vozidel najdete
v kapitole 6.
Plánování
Otevře panel Road Control - Plánování. Více o Plánování najdete v kapitole 5.
Rozvrhy
Otevře panel Road Control - Rozvrhy se seznamem všech rozvrhů spočtených
s využitím vzdáleného výpočtu v cloudu. Seznam obsahuje indikaci úspešnosti
výpočtu, název rozvrhu a datum a čas vytvoření rozvrhu (výpočtu). U aktivní úlohy
se zobrazuje také průběh výpočtu. Vybraný rozvrh lze otevřít nebo smazat.

UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ
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UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ

Otevřít rozvrh
• Možnost importu zadání míst a vozidel z formátu *.csv nebo *.xls v pevně
definované struktuře.
• Možnost načíst již dříve lokálně uložený rozvrh *.rml. Rozvrh obsahuje definici
zadání (depot, místa a jejich vlastnosti, vozidla a jejich vlastnosti) a může
obsahovat též výsledky plánování včetně průběhů tras. Slouží pro usnadnění
a zrychlení práce. Rozvrh *.rml je uložen v datové struktuře na bázi xml.
Uložit
Možnost uložit změny provedené v aktuálním zadání nebo výsledku do stejného
souboru *.rml.
Uložit jako
Možnost uložit aktuální zadání do souboru nového souboru *.rml.
Exportovat do …
Umožňuje rozvrh exportovat do formátů html nebo txt. Výsledný soubor lze přímo
zobrazit v prohlížeči nebo editoru.
Import z IS*E
Umožňuje naimportovat Místa s parametry z externí tabulky nadefinovaného
formátu *.xls nebo *.csv.
Pro import z IS jsou připraveny dva vzorové importní soubory pro formát.csv
a formát.xls (inputExampleExcel.xls a inputExampleISO.csv) a jeden inicializační
soubor Schema.ini.

Soubor Schema.ini je nezbytný pro správnou inicializaci

databázové tabulky ze souboru *.csv.
Musí obsahovat tyto údaje:
[<soubor.csv>]

Název souboru

ColNameHeader=True(False)

Indikuje, zda soubor obsahuje názvy sloupců

Format=Delimited(;)

Definuje separátor sloupců

Vzorové importní soubory lze libovolně přejmenovat. Název souboru typu *.csv
ale musí být uveden v souboru Schema.ini.
Postup připojení importního souboru *E:
V hlavním menu klikněte na „Mapa“ a na položku „Manažer dat“. Otevře se okno
Manažer dat. V tomto okně klikněte kdekoliv pravým tlačítkem. Zobrazí se menu,
ve kterém klikněte na položku „Nový objekt“ a klikněte na položku „Databázová
tabulka/dotaz“. Zobrazí se okno „Vlastnosti objektu“. Otevřete záložku „Tabulka/
dotaz“. V části databáze klikněte na ikonu otevřené složky a připojte importní
soubor.
U databázového objektu je v záložce „Geometrie“ nutné nastavit správnou
projekci (většinou WGS-84) a identifikovat v záložce „Sloupce“ sloupce s longitude
a latitude. V záložce „Detaily“ pak přidejte detail typu „Přidat do rozvrhu Road
Control“.

S OFTWARE -

ID databázového objektu, který si
pro daný vstup v NaviGate vytvoříte
musí být ve tvaru „XXX:RoadControl.
Places“, například:
„mujVstup:RoadControl.Places“
(bez uvozovek).
Kromě csv a xls jsou podporovány
i

standardní

databázové

formáty

(testováno na MySQL).

Předplatné služby
Informace o Vašem účtu a stávajícím předplatném služby Road Control. Obsahuje
vazbu na obchod Road Control.

UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ
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ROAD CONTROL - PLÁNOVÁNÍ

5 ROAD CONTROL - PLÁNOVÁNÍ

5.1 Ovládání

V panelu „Road Control – Plánování“ se nachází Panel nástrojů a tři záložky:
• Místa
• Vozidla
• Řešení

Panel nástrojů obsahuje následující volby:
• Přidat místo z mapy
• Smazat místa
• Přidat vozidlo
• Smazat vozidla
• Smazat vše
• Zobrazit trasy
• Zobrazit spojnice
• Asistent dispečera

*E

• Nastavení (výchozí nastavení)
Od verze 1.6 je v záložce „Místa“ a „Vozidla“ v levém horním rohu umístěno pole
„Počítadlo“, které ukazuje počet zadaných Míst nebo Vozidel.
Od verze 1.6 je v záložce „Místa“ a „Vozidla“ v pravém horním rohu umístěno
pole „Rychlého vyhledávání“, které umožní vyhledávat konkrétní údaj. „Rychlé
vyhledávání“ je umožněno pro „Místa“ a „Vozidla“.

5.1.1 Nastavení
Základní nastavení Road Control je dostupné z menu Mapa/Nastavení/Road
Control a obsahuje 3 položky.

ROAD CONTROL - PLÁNOVÁNÍ

5.1.1.1 Výchozí nastavení
Je dostupné z menu Mapa/Nastavení/
Road Control/Výchozí nastavení nebo
z Panelu nástrojů.
• Horizont náhledu dne - definuje
časový interval, který je viditelný
v panelu Road Control – Plánování
v záložce Místa a ve kterém jsou
zobrazována

nastavená

časová

okna
• Mřížka časového okna – stanovuje postavení počáteční hranice časového okna
(v rámci hodiny) a krok pro posunování časového okna jeho tažením
• Nastavení DIMA cache – nastavuje velikost výpočtové cache pro urychlení
opakovaných výpočtů

*E

při lokálním výpočtu

5.1.1.2 Oblíbená zadání
V okně Oblíbená zadání jsou zobrazeny všechny složky a soubory oblíbených
zadání. Zadání lze uspořádat pomocí přetahování myší. Tlačítky „Přejmenovat“,
„Nová složka“ a „Smazat“ vpravo lze provádět další úpravy.

5.1.1.3 Nastavení webové služby

*E

Nastavení webové služby pro vzdálený
výpočet:
• Výpočet webové služby
Lze volit mezi vzdáleným
nebo lokálním výpočtem.
• Přihlašovací údaje
» Uživatelské jméno
» Heslo

5.1.2 Vytvoření zadání
5.1.2.1 Umístění depotu a míst
Depotem je myšleno výchozí místo rozvozu. Zákazníkem je myšleno místo
konkrétního cíle rozvozu. V zadání lze definovat více depotů.
Pro každé místo lze nastavit následující vlastnosti:
• Typ místa – lze nastavit buď typ depot, nebo zákazník
• Název – lze pojmenovat určené místo
• Počet časových oken – lze nastavit maximálně dvě časová okna.
Poznámka: ve verzích nižších než 1.7 lze u depotu nastavit jen jedno časové okno.

• Umístění časového okna – lze nastavit výchozí počátek časového okna.
• Šířka časového okna – lze nastavit šířku časového okna (Road Control Plánování pracuje s maximální šířkou časového okna 24 hodin).
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• Doba obsluhy – lze nastavit dobu strávenou vozidlem v místě (např.
délku

servisního

zásahu,

návštěvy

klienta,

nakládky

či

vykládky…).

Poznámka.: U depotu lze dobu obsluhy nastavit od verze 1.7.

Vlastnosti specifické pro místo typu zákazník:
• Poptávka – lze nastavit množství poptávané daným místem (litry, ks, objem,
hmotnost).
Poznámka: všechny parametry jsou volitelné. Pokud např. není nutné navštívit místa v určitém časovém
okně, je vhodné časová okna nastavit na maximální hodnotu. Algoritmus pak naplánuje návštěvy
míst především s ohledem na minimalizaci nákladů z pohledu ujeté vzdálenosti (úloha obchodního
cestujícího).

Od verze 1.6 lze v záložce „Místa“ provést změnu parametru rozsahu časového
okna bez nutnosti otevírat okno „Podrobnosti místa“.
Od verze 1.6 lze otevřít okno „Podrobnosti místa“ otevřít přímo z mapy. Najeďte
kurzorem na zelenou ikonu místa, které chcete změnit. Zobrazí se vám informační
ikona a symbol šipky. Levým tlačítkem myši klikněte na šipku a zobrazí se vám
menu se dvěma položkami:
• Zobrazit v panelu Road Control
• Otevřít detaily místa …

Levým tlačítkem myši klikněte na „Otevřít podrobnosti místa …“ Otevře se vám
přímo okno „Podrobnosti místa“.
Požadovanou změnu vlastností Místa proveďte úpravou hodnoty v odpovídajícím
textovém poli. Nastavení časového okna lze též měnit přímo na záložce místa.
Multiselect: pro změnu parametru nebo více parametrů hromadně u více míst lze
vybrat místa za pomoci klávesy CTRL a změnit pomocí tlačítka „Podrobnosti“
Místa lze do rozvrhu přidat několika způsoby:
• Postupným přidáváním míst přes tlačítko „Přidat místo z mapy”
• Otevřením oblíbeného zadání v menu „Oblíbená zadání”
• Otevřením rozvrhu volbou „Road Control/Otevřít rozvrh…” v hlavním menu
• Přidáním místa z databázové tabulky
• Přidáním místa pomocí WSING služby Hledání (v závislosti na zpřístupnění
služby WSING).

ROAD CONTROL - PLÁNOVÁNÍ

Přidat místo z mapy

Slouží pro ruční vkládání míst rozvozu. V “Panelu Road Control - Plánování”
stiskněte tlačítko “Přidat místo z mapy”. Kurzorem myši přejděte do „Mapového
okna”, najděte požadované místo v mapě a kliknutím levého tlačítka myši dané
místo označte. Pokud aktuální zadání neobsahuje žádné místo, je první zadané
místo vždy použito jako místo typu depot. Další depoty lze také přidávat
podržením klávesy Ctrl během přidávání místa z mapy.
Oblíbená zadání
V případě, že jsou místa rozvozu uložena jako oblíbené zadání, můžete toto zadaní
opětovně otevřít volbou v seznamu „Oblíbená zadání” – dále viz kapitola 5.6.1
Rozvrh
Rozvrh je kompaktní sada, která obsahuje přinejmenším zadání (místa, vozový
park) s nepovinně uvedeným výsledkem a detailními informacemi o jednotlivých
výsledných trasách. Tato sada je uložená v obecném xml formátu s koncovkou
*.rml. Lze také importovat pouze seznam míst předdefinovaném formátu ze
souborů *.xls nebo *.csv
V Hlavním menu otevřete položku “Road Control”. Kliknutím otevřete položku
“Otevřít rozvrh…“. Najděte požadovaný externí soubor s rozvrhem a soubor
otevřete. Road Control - Plánování požadovaný rozvrh načte – dále viz kapitola
5.6.2. Podporované jsou formáty *.rml, *.xls a *.csv.
Přidat místo pomocí služby Hledání
V Hlavním menu otevřete položku Hledat a kurzorem označte položku „Hledat
v mapě“. V pravé části obrazovky se otevře Panel „Hledat v mapě“. V tomto
panelu se spustí webová služba Hledat v mapě. Do hledacího řádku zadejte adresu
místa (např. Londýnská 45, Praha nebo Londýnská 45 Praha).
Kurzorem

najeďte

na

výsledek

a kliknutím levým tlačítkem výběr
potvrďte. Klikněte na tlačítko „Akce“
a potvrďte volbu „Přidat do rozvrhu
Road Control…“.
POZOR! První volba místa trasy je vždy označen
jako

DEPOT.

Další

zadané

místo

je

vždy

standardně označeno jako místo (destinace).
V podrobnostech místa lze vždy změnit označení
místa na další Depot a opačně.

V záložce „Místa“ a v Mapovém panelu je Místo typu depot označeno oranžovou
ikonou. Místa typu zákazník jsou označena zelenou ikonou.
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Změna nastavení místa
U každého místa lze změnit výchozí vlastnosti místa. Kurzorem myši si označte
řádek s konkrétním místem.

V daném řádku v pravém konci kliknutím na tlačítko s ikonou teček se otevře panel
„Podrobnosti místa”. Proveďte požadované změny vlastností a uložte stisknutím
tlačítka OK. Zaškrtnutím volby „Použít jako výchozí“ se tyto vlastnosti místa
uloží jako výchozí. Při přidání místa z mapy nebo pomocí WSING služby Hledání
se každému místu nastaví výchozí vlastnosti.
Poznámka: výchozí vlastnosti lze definovat zvlášť pro místo typu depot a místo typu zákazník. Záleží na
tom, jaký typ místa je zvolen při ukládání výchozích vlastností v panelu „Podrobnosti místa”.

V případě, že chcete kterékoliv místo smazat, označíte místo a kliknutím na tlačítko
„Smazat“, které je umístěné v pravé části řádku místa, dané místo smažete.
V případě, že chcete smazat všechna místa, klikněte na tlačítko „Smazat místa“,
které je umístěno v Panelu nástrojů „Road Control – Plánování“ jako druhé tlačítko
zleva.
Rychlé úpravy lze provést přímo v záložce „Místa“ bez nutnosti otevřít okno
„Podrobnosti místa“. Jedná se o změny:
• Názvu místa - Při vložení z mapy je místo automaticky pojmenováno dle
svého umístění (dle dat obsažených v instalaci NaviGate Enterprise*E až
na úroveň adresy nebo v případě specializovaných dat na úroveň interní
identifikace uživatele). V případě, že chcete kterékoliv místo přejmenovat
(např. jménem klienta), označte si dané místo a kliknutím na pole s názvem
místa přejmenujte.
• Umístění časového okna – tažením zvýrazněného časového okna v rámci
časové osy. V případě, že chcete změnit „Umístění časového okna“, kliknutím
a držením levého tlačítka myši a tažením zvýrazněného časového okna
doprava či doleva změníte Umístění časového okna.
Požadované a zakázané vlastnosti
Tato funkcionalita umožňuje například
přiřadit vozidlo/vozidla, které budou
pevně určena pro obsloužení daného
místo, nebo zakázat vozidlo/vozidla,
která

dané

místo

naopak

nesmí

obsloužit. V případě těchto nastavení
stiskněte tlačítko „Změnit“ označte
požadované vozidlo v levém okně
„Nepoužité vlastnosti“ a kliknutím
na šipku směřující do prava přenesete vozidlo do pravého okna „Použité
vlastnosti“.
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5.1.2.2 Vozidla
Vozidla nastavíte a přidáte v panelu nástrojů „Plánování“, pomocí ikony „Přidat
vozidlo“ - třetí ikona zleva.

Pro každé vozidlo (typ vozidla) lze nastavit tyto vlastnosti:
• Název
• Místo výjezdu a místo příjezdu – v případě více depotů definujete příslušnost
vozidla ke konkrétnímu depotu (může být jiné pro výjezd i návrat, případně
nemusí být pro návrat vůbec definované).
• Omezený počet vozidel – lze nastavit rozsah (počet vozidel) vozového parku
pro daný typ a vlastnosti vozidla.
• Návrat do depotu – lze nastavit, zda vozidlo má povinný návrat do depotu (od
verze 1.5 nahrazeno definicí depotu pro výjezd a návrat vozidla).
• Kapacita – kapacita nákladového prostoru vozidla. Lze nastavit 4 jednotky
množství (kg, m3, ks, l).
• Náklady na km – lze nastavit nákladovou položku výkonu vozidla na 1 km.
• Fixní náklady – lze nastavit konstantní náklady nezávislé na výkonu vozidla.
• Přestávky v řízení – lze nastavit povinné přestávky v řízení.
• Během obsluhy – lze nastavit, zda doba vykládky bude započítána do doby
přestávky v řízení.
• Interval přestávky – lze nastavit maximální dobu řízení mezi dvěma
přestávkami.
• Délka přestávky – lze nastavit délku přestávky.
• Výchozí doba řízení – lze nastavit dobu, kterou řidič již strávil řízením před
plánovaným rozvozem.
• Od verze 1.4. Pracovní doba vozidla a kapacita vozidla.
• Od verze 1.7 Povolit opakovanou nakládku – lze zakázat či povolit vícenásobné
využití vozidla v rámci jednoho rozvozového dne. Pokud je vícenásobné využití
povoleno, vozidlo se může vrátit do depotu a uskutečnit další jízdu.
Poznámka - Omezený počet vozidel: Je možno zadat jedno vozidlo nebo určit, že daného vozidla máte
k dispozici více kusů, případně máte neomezený počet.

V záložce „Vozidla“ nejprve kliknutím na tlačítko „Profil vozidla“ nastavíte profil
vozidel pro výpočet. Aktuální verze Road Controlu podporuje volbu profilu, který
je společný pro všechna vozidla definovaného vozového parku a na omezeních
Profilu je závislý výpočet matice dojezdových časů a vzdáleností (DIMA), který je
součástí výpočtu. Další podrobnosti o profilech vozidel najdete v kapitole 6.2.1.2
Profil vozidla.

Změna nastavení vozidla
U každého vozidla lze upravit detailní nastavení vozidla, respektive skupiny
vozidel. Označte řádek s konkrétním vozidlem. V daném řádku v pravém konci
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kliknutím na tlačítko „Podrobnosti“ otevřete panel „Podrobnosti vozidla”.
Proveďte změnu parametrů. Stisknutím tlačítka OK uložte provedené změny.
Zaškrtnutím volby „Použít jako výchozí“ se tyto vlastnosti vozidla uloží jako
výchozí. Při přidání vozidla pomocí ikony „Přidat vozidlo“ se každému vozidlu
nastaví výchozí vlastnosti.
V případě, že chcete kterékoliv vozidlo smazat, označte dané vozidlo a kliknutím
na tlačítko „Smazat“, dané vozidlo smažte.
Lze využít fukce Multiselect (pomocí klávesy CTRL) pro označení více vozidel
a provést změnu parametrů najednou u více vozidel.
V případě, že chcete zrušit všechna vozidla, klikněte na tlačítko „Smazat vozidla“,
které je umístěno v Panelu nástrojů „Road Control – Plánování“.
V záložce „Vozidla“ je možné provést změny parametrů bez možnosti spouštět
panel „Podrobnosti vozidla“. Jedná se o změnu:
• Název, Kapacita, Náklady na km, Fixní náklady
V případě, že chcete u vybraného vozidla provést výše uvedené změny, označte
vozidlo a kliknutím na konkrétní pole, parametry změňte a stisknutím tlačítka OK
uložte provedené změny.
• Pracovní doba vozidla a nastavení kapacity vozidla
Poznámka: Od verze 1.4 je možné nastavit v menu Podrobnosti vozidla parametry pracovní doby vozidla
a nastavení kapacity vozidla.

Pracovní doba vozidla
Systém Road Control umožňuje nastavit tři typy pracovní doby vozidla:
• Podle skladu – pracovní doba se řídí podle pracovní doby depotu. Její začátek
je totožný s časem otevření depotu. Pokud je definován také depot pro návrat
vozidla, je konec pracovní doby
vozidla shodný s časem uzavření
tohoto depotu. V opačném případě
není omezena.
• Fixní – pracovní doba je stanovena
časovým rozpětím Od/Do. Tato
pracovní doba může být odlišná od
pracovní doby depotu.
• Plovoucí (Interval) – pracovní doba
je stanovena pouze délkou pracovní
doby a nemá pevně stanovený
začátek (např. 5 hodin).
Kapacita vozidla
Kapacitu vozidla je možné nastavit v
těchto jednotkách: kg, m3, ks, l
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Povolit opakovanou nakládku
Lze zakázat či povolit vícenásobné využití vozidla v rámci jednoho rozvozového
dne.

5.2 Výpočet řešení
Pro provedení výpočtu Plánování tras je nutné nastavit:
• Umístění depotu (nebo více depotů) a umístění Míst – viz kapitola 5.1.2.1.
Umístění depotu a Umístění depotu/depotu a rozvozových míst
• Vozidla – viz 5.1.2.2 Vozidla
Po nastavení depotu, míst a vozidel kliknutím na tlačítko „Spočítat“ provede Road
Control - Plánování výpočet (optimalizaci nákladů) dle nastavených parametrů.
Poznámka.: Produkt Road Control používá data a vzdálený výpočet v datových centrech Position.
Produkt Road Control Enterprise používá lokální data nebo používá možnost vzdáleného výpočtu
v závislosti na konkrétní konfiguraci.

Výsledek se zobrazí v záložce „Řešení“ viz kapitola 5.3 VÝSLEDEK.
Vzdálený výpočet
Po stisknutí tlačítka „Spočítat“ je
zadání odesláno na server služby
vzdáleného výpočtu. V dialogovém
okně vzdáleného výpočtu lze zadat
název úlohy a zvolit možnost „Výpočet
na pozadí“. Pokud je tato možnost
zvolena, výpočet probíhá na pozadí
a vy můžete začít další práci v Road
Control – Plánování.
Automaticky se otevře panel Road
Control - Rozvrhy se seznamem
všech rozvrhů spočtených s využitím
vzdáleného

výpočtu

v

cloudu.

Seznam obsahuje indikaci úspešnosti
výpočtu, název rozvrhu a datum a čas
vytvoření rozvrhu (výpočtu).
U aktivní úlohy se zobrazuje také
průběh výpočtu. Vybraný rozvrh lze
otevřít nebo smazat.
Jestliže se serveru služby vzdáleného
výpočtu nepodaří ověřit přihlašovací
údaje, budete vyzvání k jejich zadání
v dialogovém okně.
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Jestliže se vzdálený výpočet nezdaří z jiného důvodu, výpočet je přerušen
a zobrazí se okno s popisem chyby, která nastala.
Po úspěšném výpočtu jsou po otevření rozvrhu zobrazeny výsledky v panelu Road
Control – Plánování.
Lokální výpočet

*E

Po stisknutí tlačítka „Spočítat“ je výpočet proveden na Vašem počítači. Během
výpočtu není možné v Road Control – Plánování pracovat. V průběhu výpočtu
je zobrazeno okno s indikátorem průběhu výpočtu (progress bar) a tlačítkem
„Zrušit“, kterým lze výpočet zadání zrušit. Po úspěšném výpočtu je zobrazen
výsledek. Zadání je nyní možné dále upravovat, lokálně ukládat nebo smazat.
Pokud výpočet neproběhne úspěšně, zobrazí se okno s popisem chyby.

5.3 Přehled řešení
Přehled řešení obsahuje základní informace o řešení jako celku a také samotný
seznam jednotlivých tras naplánovaného rozvrhu. Řešení v záhlaví charakterizuje
odhadovaná cena, celkový počet ujetých km či počet naplánovaných tras,
případně indikaci nepřiřazených míst.

Jednotlivé trasy rozvrhu uvádějí další detaily řešení jako je odhad ceny trasy, počet
obsloužených míst, celkový čas trasy, a množství přepravovaného materiálu.

Zadání úlohy nemusí mít existující řešení, které by splňovalo všechny
nadefinované podmínky. Algoritmy implementované v Road Control však dokážou
některé z těchto situací automaticky detekovat a upravit je tak, aby je bylo
možné prezentovat. Tyto situace mohou nastat v případech kdy např.:
• Dané

místo není z depotu

dosažitelné

v

požadovaném

čase nebo žádné vozidlo nemá
dostatečnou kapacitu pro poptávané
množství v daném místě.
• Počet a vlastnosti vozidel jsou
nedostatečné pro obsluhu všech
zadaných míst
V těchto případech Road Control situaci vyhodnotí, oznámí to upozorněním
a upraví zadání tak, že:
• Upraví časové okno místa nebo depotu nebo sníží hodnotu poptávaného
množství v daném místě. Takovéto místo bude v záložce „Místa“ označeno
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červenou ikonou se symbolem vykříčníku a řádek bude podbarven červeně.
Stejná ikona bude zobrazena i v Mapovém okně, kde bude takto označeno
neobsloužené místo.

• Nedostatek vozidel kompenzuje použitím virtuálních vozidel. Virtuální vozidlo
bude přidáno v záložce „Řešení“. Každá trasa, které nebylo možno přiřadit
obsluhu z definovaného vozového parku, je indikována červeným podbarvením
a přiřazením virtuálního vozidla a zároveň v záložce „Místa“ budou označena
místa, která byla přiřazena virtuálním vozidlům. Tato místa budou označena
červenou ikonou se symbolem vykříčníku a řádky budou podbarveny červeně.
Tato místa budou označena stejnou ikonou i v Mapovém panelu.

V mapovém okně se zobrazí všechny vypočtené trasy, přičemž je zvýrazněná
aktuálně zvolená trasa. Zvýrazněná trasa obsahuje kromě polohy v mapě
i informaci o pořadí navštíveného místa.
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Road Control umožňuje zobrazení naplánovaných tras v mapovém okně dvojím
způsobem:
• Detailní zobrazení tras – zobrazení trasy vozidla po silniční síti.
• Schématické zobrazení tras – zobrazení trasy pomocí lomené čáry mezi body
trasy.

5.4 Asistent dispečera
V případě, že je spočítán výsledek plánování a nastane potřeba zařadit do plánu
nové místo typu zákazník, lze využít funkce Asistent dispečera*E. Tato funkce
umožní okamžitě plán přepočítat po vložení nového místa. Road Control Plánování navrhne optimální časové okno nového místa a přiřadí nové místo do
vybrané trasy.

Funkci „Asistent dispečera“ spustíte kliknutím na ikonu, která je umístěná
v ovládání modulu „Plánování“.

ROAD CONTROL - PLÁNOVÁNÍ

5.5 Itinerář
Pravá část záložky „Řešení“ je vyčleněná pro zobrazení itineráře zvolené trasy.
Zvolením trasy v levé části záložky se zobrazí itinerář s detailním rozvrhem
obsluhy jednotlivých míst.

Itinerář obsahuje tyto informace:
• Místo
• Čas příjezdu do místa
• Dobu čekání (v případě, že vozidlo musí čekat v místě kvůli časovému oknu)
• Čas odjezdu
• Čas nejpozdějšího odjezdu – pro dodržení časových oken následujících míst
• Počet ujetých km trasy vozidla
Itinerář může obsahovat také Plánované přestávky. Road Control - Plánování
umožňuje nastavit délku přestávky a maximální možnou dobu řízení v režimu
denní doby řízení. Zaškrtnutím políčka „Během obsluhy” můžete zvolit, zda se
může doba obsluhy místa započítat jako přestávka. To je možné pouze v případě
pokud je doba obsluhy alespoň stejně dlouhá nebo delší než doba přestávky.

Přestávky mohou být v Itineráři zobrazeny dvojím způsobem:
• Přestávka vložená mezi dvěma místa – přestávka je vypsaná na zvláštní řádek
v Itineráři.
• Přestávka jako součást doby obsluhy nebo čekání – přestávka je indikovaná
ikonou v příslušném místě.
Tento Itinerář slouží k přehledu o naplánovaných trasách.
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V případě potřeby zobrazení podrobnějšího Itineráře trasy je v Road Control
Enterprise připravena funkce exportu do panelu Hledání tras. Export provedete
kliknutím na tlačítko „Exportovat Itinerář“, které je umístěné v pravém okně
záložky „Řešení“ v pravém horním rohu. Export otevře ovládací panel „Hledání
tras“ kam se body trasy a Itinerář vyexportuje. V Road Control je možné prohlížení
a export itineráře, v Road Control Enterprise je možné provádět změny zadány
a výpočty trasy. Práce je pak stejná viz kapitola 6.3.1 – Itinerář.

5.6 Uložení / Export zadání a výsledků
5.6.1 Oblíbená zadání
Kliknutím na tlačítko „Oblíbená zadání“ v Ovládacím panelu „Plánování“ se
otevře menu a kliknutím na položku „Přidat zadání …“ uložíte požadované zadání.
Tlačítko je umístěné v pravém horním rohu „Panelu Road Control - Plánování”.
Oblíbená zadání lze uspořádat v panelu Nastavení – Oblíbená zadání, viz 5.1.1.2
Oblíbená zadání.

5.6.2 Rozvrh
Na rozdíl od uložení zadaní do oblíbených zadání, je možné do rozvrhu uložit
i výsledek plánování (včetně zobrazení průběhů tras).
Položky „Uložit rozvrh“ a „Uložit rozvrh jako…“ jsou defaultně nepřístupné.
Funkční budou v případě zadání (depot, místa), po výpočtu Plánování nebo
otevření již uloženého rozvrhu.
Uložení nového zadání Plánování: V Hlavním menu kliknutím na položku „Road
Control“ otevřete menu, kde vyberte položku „Uložit rozvrh jako…“ a zadání
uložte do nového Rozvrhu.

5.6.3 Export
Výsledek plánování lze exportovat do formátů *.txt a *.HTML. Může existovat
několik typů exportu výsledku plánování, například Export do textového souboru,
Export do textového souboru pro skladníka (zobrazuje opačné pořadí míst trasy)
nebo zákaznické exporty.
Export lze provést z menu Road Control kliknutím levým tlačítkem myši na
položku „Exportovat do …“. Následně lze určit místo uložení, jméno souboru a
vybrat typ exportu:
• Exportovat do textového souboru (*.txt) s defaultně nastaveným kódováním
znakové sady UTF8.
• Exportovat do textového souboru – reverzní pořadí (*.txt) – pořadí míst trasy
je zobrazeno opačně. Tento typ exportu je vhodný například pro nakládku
vozidla.

ROAD CONTROL - PLÁNOVÁNÍ

• Exportovat do HTML (*.html) –
exportovaný soubor lze otevřít
v

jakémkoliv

internetovém

prohlížeči.
• Export do HTML – reverzní pořadí
(*.html)
Zobrazení exportovaného plánu:
V průběhu exportu lze zvolit, zda chcete také zobrazit exportovaný plán. V případě
formátu *.txt je pro zobrazení použit defaultní textový editor, v případě formátu
*.html je plán zobrazen v defaultním prohlížeči.
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6 HLEDÁNÍ TRAS

*E

Upozornění: Kapitola pojednává o hledání tras, které je plně dostupné pouze ve
verzi Road Control Enterprise

*E

6.1 Ovládání
V panelu „Hledání tras“ se nachází
Panel nástrojů a tři záložky:
• Plán trasy
• Itinerář
• Detaily

6.2 Postup výpočtu
hledání tras
K provedení výpočtu Hledání tras
je

nutné

nastavit

parametry

pro

výpočet:
• Volba Bodů trasy – viz kapitola
6.2.1.1 Body trasy
• Nastavení Profilu vozidla – viz
kapitola 6.2.1.2 – Profil vozidla
(volitelně)
• Volba Typu trasy – viz kapitola 6.2.1.3 – Typ trasy (volitelně)
Výpočet spustíte kliknutím na tlačítko „Spočítat“ nebo kliknutím přímo na záložku
„Itinerář“. Road Control následně provede výpočet dle nastavených parametrů.
Výsledek se zobrazí v záložce „Itinerář“ viz kapitola 6.3.1 a záložce „Detaily“ – viz
kapitola 6.3.2.

6.2.1 Vstupní parametry - zadání
6.2.1.1 Body trasy
Pro zadání bodů trasy je možno postupovat dvojím způsobem:
• Najít a přidat místo z mapy (v mapovém okně)
• Najít a přidat místo pomocí Hlavního menu Hledat/Hledat v mapě…
Najít a přidat Místo z mapy
V panelu nástrojů „Hledání tras“ stiskněte levým tlačítkem myši tlačítko „Přidat
místo z mapy“. Následně najděte místo v mapě a na dané místo kliknutím levým
tlačítkem myši umístíte bod plánované trasy. Road Control místo označí v mapovém
okně i v záložce „Plán trasy“ jako počátek cesty (zelené kolečko s šipkou).
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Druhý takto umístěný bod Road Control označí jako cílový bod (červené kolečko
s cílovým praporkem). V případě, že budete označovat další body trasy, bude
Road Control vždy poslední vložený bod označovat jako cílové místo.
Průjezdní body jsou označeny ikonou žlutého kolečka. Zároveň dojde
k pojmenování místa v záložce Plán trasy pomocí funkce reversního geokódování
a místu je přiřazeno jméno sídla, ulice, případně adresy. Kvalita a detail tohoto
pojmenování je závislé na datech, která má uživatel k dispozici v rámci instalace
NaviGate.
Pořadí bodů můžete v záložce Plán trasy libovolně měnit tažením vybraného bodu
v seznamu míst na záložce „Plán trasy“.
Najít Místo pomocí
služby Hledat v mapě…
Používá se pro zadání sídla, ulice, adresy
(nebo ZIP kódu) až na úroveň čísla
popisného/orientačního.

V

Hlavním

menu vyberte položku „Hledat/Hledat
v mapě …“.
V pravé části Road Controlu se zobrazí
ovládací panel „Hledat v mapě“.
Do pole Hledání zadáte konkrétní
adresu. Klávesou ENTER nebo kliknutím
levého tlačítka myši na symbol Lupy
Road Control nabídne výsledky, které
nalezl. V Mapovém panelu se nalezené
výsledky zobrazí. V případě, že hledáte
ulici, je výsledkem střed dané ulice.
V ovládacím panelu „Hledání tras“ následně zvolte buď z menu Akce nebo
z rozbalovacího menu u zvoleného výsledku hledání jednu z voleb „Přidat jako
start hledání, Přidat jako cíl hledání trasy, Přidat jako průjezdní místo trasy“.
Mazání bodů trasy/vymazat vše změna pořadí/export
Jednotlivé body trasy lze smazat. V ovládacím panelu „Hledání tras“ v záložce
„Plán trasy“ označte levým tlačítkem myši bod trasy, který chcete smazat.
V panelu nástrojů kliknutím levým tlačítkem myši na tlačítko „Smazat místo“
požadovaný bod trasy smažete.
Obdobným způsobem můžete smazat všechny body trasy. V ovládacím panelu
„Hledání tras“ v panelu nástrojů kliknutím levým tlačítkem myši na tlačítko
„Vymazat vše“ smažete všechny body trasy.
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V Road Controlu lze změnit počáteční bod trasy s cílovým bodem trasy (obrátit
trasu). V ovládacím panelu „Hledání tras“ v panelu nástrojů kliknutím levým
tlačítkem myši na tlačítko „Obrátit pořadí míst“ vyměníte počáteční a konečný
bod trasy.
Změna pořadí jednotlivých bodů: Jednotlivé body Plánu trasy lze v Záložce Plán
trasy libovolně přetahovat myší a tím měnit jejich pořadí.
Plán trasy je možné exportovat do schránky nebo do .csv souboru. Export Plánu
trasy spustíte v ovládacím panelu „Hledání tras“ v panelu nástrojů“.
Zobrazí se menu „Exportovat plán trasy“
s možností uložit Plán trasy do schránky
či jako *.csv soubor.

6.2.1.2 Profil vozidla
Profil vozidla (dopravního prostředku) obsahuje možnosti nastavení vlastností
vozidla a jeho nákladu a na záložce „Plán trasy“ je dostupný pomocí tlačítka
„Profil vozidla“. Zobrazí se menu pro výběr profilu vozidla.
V tomto menu lze vybrat jeden z předdefinovaných profilů vozidla. Vybraný profil
vozidla je možno dále upravit volbou menu „Upravit profily…“. Zobrazí se panel
„Možnosti profilů“. Změněný profil vozidla je možné uložit nebo jej přidat do
menu Profilů pod novým názvem volbou Přidat Profil.
Všechny profily mají společné základní
záložky a to:
• Základní nastavení
• Vlastnosti vozidla
• Specifikace nákladu
• Nastavení rychlostí
Pouze u profilů (Auto a Chodec) budou
zobrazeny pouze dvě záložky „Základní nastavení“ a „Nastavení rychlostí“.
Profil vozidla
Volbou „Profil“, nastavte profil vozidla, pro které se bude trasa počítat.
Je možné zvolit následující předdefinované profily:
• Auto
• Dodávka
• Nákladní vůz
• Autobus
• Chodec
• Nákladní vůz do 7,5 tuny
• Nákladní vůz do 12 tuny
• Nákladní vůz nad 12 tun (do 40 tun)
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Pokud změníte jakékoliv parametry profilu, můžete tuto změnu uložit pro
předdefinovaný profil nebo je možné jej uložit jako nový uživatelský profil volbou
„Přidat profil“.
Základní nastavení
V záložce „Základní nastavení“ lze nastavit následující parametry vozidla:
• Dodržování směrovosti
• Objíždění placených úseků
• Omezení dle místní legislativy
• Pohotovostní vozidlo
• Zásobování
• Potlačení neprůjezdnosti
• Potlačení místních komunikací
• Taxi
• Rozšířené možnosti otáčení
Poznámka: Pro vybrané předefinované Profily jsou některé položky základního nastavení pevně
definované.

Dodržování směrovosti
Zaškrtnutím této volby se vynutí dodržování jednosměrnosti komunikací.
U dopravních prostředků by tato volba měla být vždy zaškrtnuta. Tato volba
nemá smysl pouze pro Chodce a případně pro pohotovostní vozidla záchranných
a silových složek.
Objíždění placených úseků
Zaškrtnutím této volby se nebudou do trasy počítat cesty označené jako placené
úseky.
Omezení dle místní legislativy
Zaškrtnutím této volby se budou uplatňovat plošná omezení specifická pro
jednotlivé země.
Pohotovostní vozidlo
Zaškrtnutím této volby se se vozidlo označí jako vozidlo záchranné služby.
Zásobování
Zaškrtnutím této volby se se vozidlo označí jako vozidlo zabezpečující
Zásobování.
Potlačení neprůjezdnosti
Touto volbou se povolí průjezd oblastí, kde je průjezd zakázán (zákazová značka
B32).
Potlačení místních komunikací
Touto volbou se potlačí průjezd komunikacemi nejnižší úrovně (např.: nezpevněné
komunikace, komunikace na sídlištích, …). Tato volba zajistí, aby se vozidlo
vyhýbalo těmto komunikacím a to i v případě hledání nejkratší trasy.
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Taxi
Zaškrtnutím této volby se vozidlo označí jako Taxi.
Rozšířené možnosti otáčení
Zaškrtnutím této volby se prohledávacímu algoritmu umožní návrat do již
navštívených bodů trasy, což umožňuje například dokončit manévr, který dříve
nebylo možno uskutečnit (třeba kvůli zákazu odbočení). Ve výsledku tak Road
Control zvládne najít (nebo zlepšit) trasu i v případě určitých nepříznivých
konfigurací, což ovšem obecně vede k prodloužení doby výpočtu trasy.

Příklad: Podzemní garáže Nový Smíchov - situace:
• Při jízdě Kartouzskou ulicí z východu nelze legálně vjet do podzemní garáže
jihozápadním vjezdem, tudíž není možné vést trasu mezi dvěma zadanými
body přímo. Road Control ale může využít možnosti rozšířeného otáčení. Po
zaškrtnutí této volby Road Control trasu upraví, viz druhý obrázek.
Vlastnosti vozidla
V záložce Vlastnosti vozidla (dostupná pro profily nákladní dopravy) je možné
dopřesnit fyzické vlastnosti vozidla. Tyto vlastnosti budou směrodatné pro další
výpočet s ohledem na omezení platná na silniční síti (maximální nosnost mostu,
maximální povolená výška atd..).
Fyzické parametry, které lze nastavit:
• Váha vozidla
• Výška vozidla
• Šířka vozidla
• Délka vozidla
• KPRA délka
• Počet návěsů
• Počet náprav
• Váhu na 1 nápravu
• Váhu na 2 nápravy
• Váhu na 3 nápravy
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Specifikace nákladu
Ve specifikaci nákladu je možné dále
upřesnit náklad vozidla s ohledem
na

přepravu

nebezpečných

látek,

nebo další specifikaci. Výpočet trasy
respektuje

nastavené

vlastnosti

nákladu a stanovuje dostupnou trasu
pro dané vlastnosti nákladu.
Specifikace nákladu je rozdělena do 3 skupin:
• Nebezpečné materiály (obsah nákladu) – možnosti: (výbušniny, plyny, hořlaviny,
hořlaviny-tuhé/samozápalné, infekční látky, jedovaté látky, radioaktivní
materiály, žíraviny, riziko jedovatých výparů, náklady rizikové pro vodní
zdroje, výbušniny a hořlaviny, jiné).
• Povolení pro převoz nebezpečných materiálů (povolení k převozu nákladu) –
možnosti: (výbušniny, plyny, hořlaviny, hořlaviny-tuhé/samozápalné, infekční
látky, jedovaté látky, radioaktivní materiály, žíraviny, jakékoliv nebezpečné
látky, riziko jedovatých výparů).
• Speciální náklady – možnosti: (vozidlo s chladící jednotkou, přeprava
automobilů, přeprava zboží s omezenou trvanlivostí).
Nastavení rychlostí
V této záložce máte možnost nastavit průměrné rychlostní limity pro konkrétní
typy komunikací a každému profilu vozidel. Road Control má již nastaveny
rychlostní limity pro jednotlivé předdefinované profily. Měnit rychlostní limity má
význam v případě, že chcete změnit váhu pro konkrétní typ komunikace.

6.2.1.3 Typ trasy
Třetím základním parametrem pro výpočet je nastavení volby typu trasy.
K dispozici jsou 2 typy výpočtu trasy:
• Nejrychlejší trasa (časově nejrychlejší trasa s ohledem na nastavení a omezení
zvoleného profilu).
• Nejkratší trasa (vzdálenostně nejkratší trasa s ohledem na nastavení a omezení
zvoleného profilu).

6.3 Výsledek
Výsledek hledání trasy se zobrazí v Panelu Hledání trasy na záložkách „Itinerář“
a záložce „Detaily“.
Zároveň se vykreslí detailní průběh trasy v mapovém okně. Průběh trasy je
vykreslen modrou linií, placené úseky jsou zobrazeny fialově.
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6.3.1 Itinerář
V záložce „Itinerář“ může zvolit jeden
ze dvou typů Itinerářů:
• Základní – zobrazí informace o
trase.
v

Zobrazuje

místech,

průběh

které

trasy

představují

významnou změnu směru, nebo
představují

složitý

manévr

s

jejich parametry (vzdálenost, čas,
lokalita, silnice, délka).
• Detailní – zobrazí navíc informace o všech úsecích trasy, kde se mění označení
silnic či názvy ulic s parametry (vzdálenost, čas, lokalita, silnice, délka).
Defaultní typ Itinerář je možno nastavit v hlavní menu/Mapa/Nastavení/Hledání
tras/Uživatelská nastavení/Výchozí nastavení Itineráře.
Kliknutím levým tlačítkem myši na jakýkoliv řádek „Itineráře“ se zobrazí dané
místo v Mapovém okně.
Místo je označeno symbolem modrého
bodu se dvěma soustřednými kruhy.
Dvojitým kliknutím levým tlačítkem
myši na jakýkoliv řádek „Itineráře“ se
zobrazí v „Mapovém panelu“ detail
daného

místa

v

nejpodrobnějším

měřítku mapy.
Itinerář

je

možné

exportovat

do

schránky nebo do .csv souboru. Export
Itineráře spustíte v ovládacím panelu
„Hledání tras“ v panelu nástrojů.
Zobrazí se menu „Exportovat Itinerář“
s možností uložit Itinerář do schránky
nebo jako .csv soubor.

6.3.2 Detaily
V záložce „Detaily“ jsou obsaženy další informativní detaily výsledku. Záložka je
rozdělena na dvě informační okna:
Horní okno záložky Detaily – Obsahuje volbu prezentace výsledku trasy ze dvou
pohledů:
• Součty dle průjezdních států – součet vzdálenosti a času trasy za jednotlivé
státy
• Součty dle úseků trasy – obsahuje vzdálenosti a časy mezi body plánu trasy
a součet za naplánovanou trasu
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Dolní okno záložky Detaily – Zde jsou obsaženy souhrnné informace o nastavených
parametrech výpočtu. Obsahuje informace o:
• Profilu zvoleného vozidla
• Nastavení základních možností profilu
• Nastavení vlastností vozidla
• Nastavení specifikace nákladu

6.4 Uložení
6.4.1 Oblíbené trasy
Často používané zadání tras máte možnost uložit do složky Oblíbené trasy. Volba
je umístněná v pravém horním rohu záložky „Plán trasy“. Oblíbená trasa je
uložena včetně nastavení profilu.
Specifické činnosti s oblíbenými trasami jako je mazání, přejmenování či zakládání
lze provést přes Hlavní menu/Mapa/Nastavení/Hledání tras nebo přes položku
„Uspořádat…“. Tato položka je v ovládacím panelu „Hledání tras“ v záložce „Plán
trasy“ v položce „Oblíbené trasy“.
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