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GOS
globální operátorský systém
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Co je GOS?

• komplexní nástroj pro evidenci a podporu řešení poruchových stavů
železniční infrastruktury (správa budov a pozemních staveb,
silnoproudá, sdělovací a zabezpečovací zařízení, aj.)

• specifická aplikace vyvinutá speciálně pro podmínky SŽDC a tedy i její
potřeby

• systém, který umožňuje „přetlumočení“ detailních multioborových
informací pro dispečery a provozní zaměstnance s různou kvalifikací
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Co je GOS?
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• systém, který sjednocuje formu a hloubku obsahu „reportování“ a 

cestou nastavení jednotných pravidel jej i automatizuje

• systém je integrován a podporován stávajícími diagnostickými 

systémy (DDTS, GDS) – velká míra interakce s těmito systémy a 

zároveň zachování jejich nezávislosti

• systém zahrnuje moduly pro integraci se stávajícími systémy správy 

uživatelů, přístupů a telefonie SŽDC
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Proč GOS?
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• existují data, která neumíme diagnostikovat a následně je/jimi se 
řídit

• stávající systémy generují velké množství poruchových informací s 

různou prioritou důležitosti a relevantnosti bez vzájemné vazby

• složitý a mnohdy až nepřehledný systém výměny informací mezi 

jednotlivými složkami a zaměstnanci SŽDC

• usnadnění, zrychlení a zjednodušení práce při řešení poruchových 

stavů

• predikce údržby
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Architektura GOS
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DDTS

Server(y) GOS

Klientské stanice (nezávislé 
na HW platformě a OS)
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GDS
další systémy

Zdroj informací/dat



Architektura GOS
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• systém disponuje flexibilní HW a SW architekturou, která 
neomezuje způsoby jeho použití a rozšíření

• systém je navržen v architektuře server/klient

• serverová infrastruktura může být dedikována do více lokalit 

(bezpečnost, optimalizace využití přenosové sítě, redundance)

• otevřená platforma umožňující snadnou integraci různých systémů 

a zařízení

• zabezpečená komunikační propojení na všech úrovních systému



Funkce GOS
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• modul řešení poruch

• správa uživatelů, skupin, objektů a přístupových oprávnění

• podpora směnových kalendářů

• možnost definice scénářů a schémat pro řešení

• integrace s telefonními zapojovači a telefonní ústřednou (podpora 
přímého vytáčení, záznamy hovorů přiřazené v procesu řešení 
jednotlivých poruch)

• integrované mapové podklady – lokalizace jednotlivých poruch

• široká podpora tvorby a přizpůsobení statistik a reportů
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Otázky ?

Děkujeme za pozornost
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