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Εφαρμογή Επεξεργασίας Δεδομένων Γραμμής και 

Προγραμματισμού Εργασιών υντήρησης  



  

υνοπτική παρουσίαση 
Τι είναι το DTMS; 

 To DTMS είναι πρόγραμμα επεξεργασίας δεδομένων γραμμής 

και Προγραμματισμού Εργασιών υντήρησης  

 

Γιατί DTMS; 

 Όλα τα δεδομένα σε ένα πρόγραμμα. 

 Εύκολη αξιολόγηση της γραμμής. 

 Γρήγορος εντοπισμός αδύνατων σημείων γραμμής 

 Προγραμματισμός συντήρησης κατά προτεραιότητα κινδύνου. 

 Αξιόπιστα αποτελέσματα 

 Οικονομία πόρων και προσωπικού



  

* Όλεσ οι παραπάνω λειτουργίεσ και δυνατότητεσ δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτη βαςική ζκδοςη του προγράμματοσ 

Αναλυτικά 
Δυνατότητες 

 Εισαγωγή δεδομένων σχεδιασμού γραμμής (εφόσον είναι 

διαθέσιμα) 

 Εισαγωγή δεδομένων γραμ-

μής από καταγραφικά 

οχήμα-τα (πχ. ΕΜ120) και 

μηχανή-ματα υπογόμωσης. 

 Χειροκίνητη εισαγωγή δεδο-

μένων από επιτόπιες μετρή-

σεις 

 



  

* Όλεσ οι παραπάνω λειτουργίεσ και δυνατότητεσ δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτη βαςική ζκδοςη του προγράμματοσ 

 Ενιαία βάση δεδομένων για όλα τα τμήματα 

γραμμής

 

 

 Ανάλυση δεδομένων για 

με-μονωμένα τμήματα και 

για το συνολικό δίκτυο 



  

* Όλεσ οι παραπάνω λειτουργίεσ και δυνατότητεσ δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτη βαςική ζκδοςη του προγράμματοσ 

 Πλήρης 

παραμετροποίηση 

του προγράμματος 

σύμφω-να με τα 

Ελληνικά και Διεθνή 

πρότυπα και 

κανονισμούς 

 

 Παραμετροποίηση των δυνατοτήτων των διαθέσιμων 

μηχανημάτων υπογόμωσης 

 υγχώνευση δεδομένων παλαιών και νεότερων 

μετρήσεων, ώστε σε κάθε τμήμα γραμμής να 

εμφανίζονται τα τελευταία δεδομένα  



  

* Όλεσ οι παραπάνω λειτουργίεσ και δυνατότητεσ δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτη βαςική ζκδοςη του προγράμματοσ 

 Γρήγορος και εύκολος εντοπισμός σφαλμάτων και 

υπερβάσεων  

 

 Κατηγοριοποίηση σφαλμάτων βάσει επικινδυνότητας 

 Δείκτες ποιότητας γραμμής  



  

* Όλεσ οι παραπάνω λειτουργίεσ και δυνατότητεσ δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτη βαςική ζκδοςη του προγράμματοσ 

 Προβολή των δεδομένων σε γραφήματα και 

λίστες

 

 

 Παραμετροποιημένα πλάνα συντήρησης, ανάλογα με την 

επικινδυνότητα των σφαλμάτων, την διάρκεια εργασιών 

αποκατάστασης, την τοποθεσία και τη διαθεσιμότητα των 

μηχανημάτων υπογόμωσης 



  

* Όλεσ οι παραπάνω λειτουργίεσ και δυνατότητεσ δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτη βαςική ζκδοςη του προγράμματοσ 

 Παραμετροποιημένες 

αναφορές σφαλμάτων 

 Εικονική εξομάλυνση 

και διόρθωση 

σφαλμά-των  

 Δημιουργία αρχείου 

γεωμετρίας προκειμέ-

νου να χρησιμοποιηθεί 

στα μηχανήματα 

υπογό-μωσης της 

εταιρίας Plasser & 

Theurer 



  

* Όλεσ οι παραπάνω λειτουργίεσ και δυνατότητεσ δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτη βαςική ζκδοςη του προγράμματοσ 

 

 Προβολή των σφαλμάτων σε χάρτη GIS, με τις αντίστοιχες 

τιμές γεωμετρίας 

 

 



  

* Όλεσ οι παραπάνω λειτουργίεσ και δυνατότητεσ δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτη βαςική ζκδοςη του προγράμματοσ 

 

 Ημερολόγιο εργασιών για την ανάθεση εργασιών στα 

διαθέσιμα μηχανήματα συντήρησης και παρακολούθησή 

τους 

   



  

* Όλεσ οι παραπάνω λειτουργίεσ και δυνατότητεσ δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτη βαςική ζκδοςη του προγράμματοσ 

 

 Προβολή της θέσης των μηχανημάτων υπογόμωσης σε 

χάρτη GIS και προβολή δεδομένων του κάθε μηχανήματος 

  



  

* Όλεσ οι παραπάνω λειτουργίεσ και δυνατότητεσ δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτη βαςική ζκδοςη του προγράμματοσ 

 

 Δοκιμή της γραμμής για σφάλματα σε διαφορετικές 

εφαρμοζόμενες ταχύτητες 

 

 Διαγράμματα και αναφορές σύγκρισης με ιστορικές 

μετρήσεις κατ’ επιλογή 



  

* Όλεσ οι παραπάνω λειτουργίεσ και δυνατότητεσ δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτη βαςική ζκδοςη του προγράμματοσ 

 

 Διαγράμματα και αναφορές ρυθμού μεταβολής των 

γεωμετρικών δεδομένων σε σχέση με το χρόνο και 

στατιστική πρόβλεψη των δεδομένων της γραμμής στο 

μέλλον 



  

* Όλεσ οι παραπάνω λειτουργίεσ και δυνατότητεσ δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτη βαςική ζκδοςη του προγράμματοσ 

 

 

 

 Προβολή σε χάρτη GIS των δεικτών ποιότητας γραμμής 

TQI (Track Quality Index), με τις επιμέρους τιμές ανά 

τμήματα και χρωματισμός των τμημάτων ανάλογα με την 

ποιότητά τους. Επιπλέον υπολογίζονται οι σταθμισμένοι 

μέσοι όροι των παραμέτρων αυτών. 



  

* Όλεσ οι παραπάνω λειτουργίεσ και δυνατότητεσ δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτη βαςική ζκδοςη του προγράμματοσ 

 

 Αναφορές δεικτών ποιότητας TQI και TQC (Track Quality 

Class) ανά τμήματα, με αντίστοιχο χρωματισμό ανάλογα 

με την κατηγορία. 



  

* Όλεσ οι παραπάνω λειτουργίεσ και δυνατότητεσ δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτη βαςική ζκδοςη του προγράμματοσ 

Πως λειτουργεί 

 Η εφαρμογή DTMS λειτουργεί σε περιβάλλον Windows 7 

και νεότερο (32 και 64 bit) 

 Η βάση δεδομένων μπορεί να διατηρείται σε τοπικό pc ή 

server ή σε απομακρυσμένο server  

 Παραμετροποιείται πλήρως με τα εκάστοτε ισχύοντα 

πρότυπα και κανονισμούς και τις δυνατότητες των 

μηχανημάτων υπογόμωσης 

 Αναλύει και αξιολογεί τα δεδομένα με έξυπνους 

αλγόριθμους 

 Παρουσιάζει τις αναλύσεις και τα αποτελέσματα σε 

γραφήματα και αναφορές 

 



  

 

Παροχή υπηρεσιών από την εταιρία Datarail 

Αν θέλετε να αποφύγετε την εκπαίδευση του προσωπικού 

σας ή την απασχόλησή του πάνω στην εφαρμογή DTMS ή 

θέλετε να απαλλαγείτε από το κόστος αγοράς της 

εφαρμογής αυτής, τότε η εταιρία Datarail, με το εκπαιδευμένο 

προσωπικό της, μπορεί να αναλάβει την ανάλυση και 

διαχείριση των δεδομένων σας, παρέχοντας σας τα πλάνα 

συντήρησης και όλες τις πληροφορίες που θα χρειαστείτε, 

όποτε τις χρειαστείτε και σε οποιαδήποτε μορφή, προκειμένου 

να προχωρήσετε χωρίς καθυστέρηση στις εργασίες 

αποκατάστασης. 



  

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Ν. ΣΑΪΝΧΑΟΤΕΡ & ΙΑ Ο.Ε. 

Ακαρνανίας 10 

115 26 Αθήνα 

 

Σηλέφωνα: +30 210 7290708 

+30 210 7290709 

Fax:   +30 210 7242040 

Email:  info@datarail.gr   


