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Aplikace je naprogramována v MS 
Access 2000 a lze ji využívat v úzké 
součinnosti s programy MS Office - 
Word a Excel. Lze ji nainstalovat jako 
víceuživatelskou. 

Systémové požadavky 
• Osobní počítač s operačním sys-

témem MS Windows 95/98/2000/ 
NT/XP 

• MS Office Professional 2000/ 
2003/XP 

• RAM 256 Mbyte, 40Mbyte volné-
ho prostoru na HDD pro aplikaci 
+ 100Mbyte pro data 

Spolupráce s jinými progra-
my 
Tuto aplikaci lze provozovat společně 
s dalšími aplikacemi společnosti MM 
Info a vytvářet tak komplexní infor-
mační systém: 
 
• OCTOPUS – pod tímto názvem 

dodáváme řadu propojených SW 
nástrojů pro zázemí firmy (Back 
Office), například centrální sprá-
vu adres,  databázi zaměstnan-
ců, recepce, evidence došlé a o-
deslané pošty apod. 

 
• SHARK  – soubor programů, 

které plně pokryjí potřeby kom-
pletačních středisek logistických 
firem. Přebalování, etiketování, 
kompletace... Můžete si nadefi-
novat výkonové normy, projekty, 
ceny. Sleduje vše od docházky 
přes produktivitu práce až po ná-
klady na skladování. Vytisknete 
podklady pro fakturaci i mzdovou 
účtárnu. Z aplikace si také vytisk-
nete přehledné manažerské vý-
stupy nebo je přenesete do Exce-
lu pro následné zpracování a a-
nalýzy. 

Zabezpečení 
Aplikace je chráněna přihlašovacím 
jménem a heslem. Každé přihlášení je 
evidováno v log souboru. Správce 
aplikace může přidávat a odebírat o-
právněné uživatele. 
 

DOLPHIN 
Je programový systém pro řízení pozemních resp. kombinovaných přeprav. Aplikace 
DOLPHIN je určena pro logistické , dopravní , spedi ční a kurýrní  firmy jakékoli velikos-
ti. Od podnikatelů s jedním počítačem až po mezinárodní společnosti se sítí propojených 
poboček. 
 
DOLPHIN je program komunikující v češtině. Modulární koncepce Vám umožní nasazo-
vat aplikaci v rozsahu, který potřebujete. Součástí instalace je i naplnění číselníků a po-
mocných evidencí tak, aby se program maximálně přizpůsobil Vaší firmě. Následná pod-
pora je poskytována emailem, přes webový formulář, telefonicky nebo u Vás. 

Funkcionalita 
DOLPHIN se vyznačuje: 

• jednoduchým vkládáním a editací přepravních zakázek, širokou paletou uklá-
daných údajů, přehledností, snadným vyhledáváním podle různých kritérií 

• možností automatické kalkulace nákladů na zakázku a/nebo transport 
• integrovanou podporou dispečera přepravy 
• sofistikovaným ceníkem četně možnosti definování kalkulačních vzorců a pásmo-

vých ceníků (dle PSČ, vzdálenosti, hmotnosti apod.) 
• fakturace s celou řadou dokladů (proforma, souhrnné a sběrné faktury, dobropisy 

a další) 
• obsahuje manažerské a analytické sestavy a nástroje 
• výkonnou správou adres klientů, dodavatelů, partnerů, míst nakládky a vykládky 
• široká podpora čárových kódů (tisk, snímání, kontrola nákladu skenerem, POD 

scan a další funkce) 
• možností exportu událostí do webového Track&Trace 
• možností přenosu dat mezi pobočkami a partnery 
• možností elektronického zasílání POD klientům a načítání POD od partnerů 

Spolupráce 
DOLPHIN lze propojit s celou řadou dalších aplikací 
používaných ve vaší společnosti. Může spolupraco-
vat se skladovými systémy, účetnickým SW, aplikací 
pro sledování zakázek na webu (Track&Trace nebo 
Remote RMA) a dalšími. Nejen program, ale zej-
ména vy můžete spolupracovat. Pomocí elektronické 
výměny dat komunikujte mezi depy, pobočkami, a-
genty i smluvními přepravci. Pomocí objednávkového 
systému zapojíte své zákazníky. 

Další informace o aplikaci 
Aplikace je navržena tak, aby její ovládání bylo 
maximálně jednoduché. Většina uživatelů bude scho-
pna ji využívat intuitivně bez nutnosti zaškolování. 
 
V rámci instalace je možné upravit (doprogramovat) 
aplikaci pro podporu Vašich specifických pracovních 
postupů, služeb a produktů.  
 
Licence pro tuto aplikaci se poskytuje na pobočku bez ohledu na počet serverů a pracov-
ních stanic (princip poštovní adresy). Licenční politika je tedy maximálně jednoduchá a 
nebrání Vašemu růstu. Velikost firmy je zohledněna pouze v rozsahu následné poskytova-
né podpory, jejíž rozsah je smluvně zajištěn.  
 
Druhou možností je pronájem aplikace.  
 
 
 

 


