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Intelligent transport systems – Freight land conveyance content identification and communication –
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Systemes intelligents de transport – Identification et communication du contenu des marchandises
transportées par voie terrestre –
Partie 2: Profils d,interface d,application

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 26683-2:2013. Má stejný status jako
oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO 26683-2:2013. It has
the same status as the official version.

Anotace obsahu

Soubor norem ISO 26683 je primárně zaměřen na identifikaci nákladů, je však zároveň základní
a referenční pro kooperativní systémy v nákladní dopravě.

Soubor norem je zaměřen na prezentování dat při poskytování služeb systémy end-to-end, jejichž
předmětem je náklad a jeho části až na úroveň položky. Zabývá se poskytováním informací ohledně
sledování a řízení zboží v multimodální přepravě a manipulace se zbožím, od úrovně položky
obsažené v balení/nákladu, bez ohledu na počet obalů nebo přepravních jednotek a jejich druh, až po
popis spojení s přepravujícím dopravním prostředkem a infrastrukturou (například dispečinkem). Pro
veřejný sektor dává tento soubor norem možnost propojení
například s celní problematikou anebo problematikou statistik v dopravě a mezinárodním obchodě.

ISO 26683-2 navazuje na ISO 26683-1, kterou rozvíjí v oblasti profilů aplikačního rozhraní pro
aglomeraci a přenos dat v pozemní dopravě. Definuje množství profilů pro poskytnutí viditelnosti
v přepravě nákladu.
Povinné profily jsou zařazeny do tří skupin: datový přenos z tagů do interogátorů, datový přenos
z přívěsu/návěsu do OBE (palubního zařízení) a datový přenos z OBE na infrastrukturu. Volitelný
nepovinný profil pro zásilku je uveden ve formátu UBL.

Předmět normy a její využití v praxi souvisí s následujícími tématy: pro soukromý sektor: viditelnost
zásilky v systémech end-to-end, inteligentní truck parking, eFreight; pro veřejný sektor: elektronická
průvodní dokumentace, elektronické celní odbavení, statistiky z dopravy a obchodu, eCall pro
nebezpečné náklady, pro zkušebnictví: shoda s normou.
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