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ICZ KRONOS®
SYSTÉM ŘÍZENÍ ČASOVÝCH NAKLÁDKOVÝCH OKEN

Intralogistika nekončí vyskladněnou nebo vychystanou paletou, ale až v okamžiku, kdy 
kamion fyzicky opustí areál. ICZ KRONOS® umožňuje efektivně plánovat přijíždějící 
a odjíždějící vozidla tak, aby bylo zajištěno optimální využití všech nakládacích ramp 
a nedocházelo například k tomu, že se na jedné bráně ve stejném čase setkají dvě vozidla 
s protichůdným tokem zboží. 

[ CENTRÁLNÍ ŘÍZENÍ NAKLÁDEK A VYKLÁDEK  ]
Systém postavený na platformě webové aplikace umožňuje dodavatelům, odběratelům 
či přímo dopravcům z prostředí prohlížeče plánovat nakládky a vykládky na konkrétní 
hodinu a konkrétní bránu. Díky vazbě s vrátnicí či automatizovanými systémy pro čtení 
registračních značek jsou jednotlivé příjezdy a odjezdy zaznamenány a uživatelé systému 
vědí, jaká vozidla se pohybují po areálu a v jaké fázi nakládky či vykládky právě jsou.
Přesné plánování pomocí systému ICZ KRONOS® zajišťuje úsporu času a financí spojených 
se samotným plánováním, reorganizací a řízení jednotlivých vozidel. Zároveň slouží jako 
podklad pro fakturaci nerealizovaných či chybně zarezervovaných časových úseků.

[ SNADNÁ INTEGRACE S OKOLÍM  ]
Samozřejmostí je integrace produktu na stávající nebo nově pořizovaný systém. Tím 
se především rozumí systém řízení skladu, například ICZ OSIRIS®, se kterým dochází 
k výměně dat o plánovaných příjmech a výdejích. Tato data jsou dále doplněna o údaje 
týkající se konkrétního dopravce, případně i konkrétního vozidla. V ideálním případě dokáže 
toto rozhraní automaticky aktualizovat expediční bránu pro jednotlivé požadavky v systému 
WMS na základě zarezervovaného časového okna a ke spuštění samotného výdeje dojde 
s takovým předstihem, aby požadované zboží bylo připraveno na dané nakládací rampě 
těsně před samotnou nakládkou.

[ UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ  ]
Vzhledem k povaze systému, kdy na jedné straně může být spravován jednou osobou – 
plánovačem expedice, ale na druhé straně do něj mohou přistupovat i samotní dodavatelé, 
odběratelé či dopravci, bylo při jeho vývoji dbáno na jednoduchost a robustnost. 
Kromě správy uživatelů a dalších drobných katalogových nastavení je systém postaven 
na klasickém událostním plánování, a to buď hrubém, které je určeno primárně pro dopravce, 
nebo jemném, kdy je možné pracovat s vytvořenými a naplánovanými operacemi.

Uživatelské rozhraní je dále možné doplnit o vytváření upozornění ve formě e-mailů nebo 
SMS, které například řidiče informují, že jeho náklad je již připraven a je možné přistavit 
vozidlo k naložení.

VLASTNOSTI A VÝHODY

 ` Dlouhodobé, střednědobé 
a krátkodobé plánování 
nakládek a vykládek

 ` Přehledné a intuitivní 
uživatelské rozhraní dostupné 
z webu

 ` Operativní přeplánování 
s vazbou na harmonogram dne

 ` Možnost napojení na systém 
WMS nebo ERP

 ` Redukce papírových dokladů
 ` Zlepšení kvality expedice

P R O D U K T O V Ý  L I S T

ROBUSTNÍ ŘEŠENÍ, KTERÉ JE MOŽNÉ POUŽÍT SAMOSTATNĚ NEBO JAKO DOPLNĚNÍ 
SYSTÉMU ICZ OSIRIS® A ROZŠÍŘIT TAK PRINCIPY ŘÍZENÉHO SKLADOVÁNÍ AŽ NA ÚROVEŇ 
NAKLÁDKOVÝCH RAMP. DÍKY JEDNODUCHÉMU OVLÁDÁNÍ MOHOU KROMĚ 
DISPEČERŮ EXPEDICE DO ŘEŠENÍ PŘISTUPOVAT I JEDNOTLIVÍ DOPRAVCI A BĚHEM 
CHVÍLE ZAREZERVOVAT VOLNÝ ČASOVÝ ÚSEK A KONKRÉTNÍ POZICI PRO VYLOŽENÍ 
NEBO NALOŽENÍ MATERIÁLU.
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[  I C Z  K R O N O S ®  ]

P R O D U K T O V Ý  L I S T

OBCHODNÍ KONTAKT

ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10
 140 00  Praha 4
TEL.:  +420 222 271 111
FAX:  +420 222 271 112
E-MAIL:  marketing@i.cz
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určeno primárně pro dopravce, nebo jemném, kdy je možné pracovat s vytvořenými a naplánovanými operacemi.

Uživatelské rozhraní je dále možné doplnit o vytváření upozornění ve formě e-mailů nebo SMS, které například řidiče informují, že jeho 
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