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Intelligent transport systems – Electronic information exchange to facilitate the movement of freight
and its intermodal
transfer – Governance rules to sustain electronic information exchange methods

Systemes intelligents de transport – Échange d,informations électroniques pour faciliter le
mouvement du fret et son
transfert intermodal – Regles de gouvernance pour soutenir les méthodes d,échange d,informations
électroniques

Tato předběžná norma přejímá anglickou verzi technické specifikace ISO/TS 17187:2013. Má stejný
status jako oficiální verze.

This prestandard implements the English version of the Technical specification ISO/TS 17187:2013. It
has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato technická specifikace poskytuje pravidla pro řízení, které mají být použity v elektronické podobě
pro vedení elektronického obchodu v bezpečném a otevřeném prostředí prostřednictvím
normalizovaného rámce pro výměnu informací. Normalizovaný rámec pro výměnu informací zahrnuje
procesní nástroje k usnadnění spojení mezi obchodními partnery, poskytuje plnou viditelnost
přepravovaného zboží a snižuje jeho čas v přepravě. Navíc zavedení těchto pravidel a příbuzných
norem a technologických aplikací by mělo umožnit obchodním subjektům zavést jejich doposud
používané systémy bez zvýšení nákladů na aktualizaci.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Tato předběžná česká technická norma přejímá anglickou verzi technické specifikace ISO/TS
17187:2013 vydané v souladu se směrnicí ISO/IEC, část 1 a je určena k ověření. Případné připomínky
k obsahu normy přijímá Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, odbor
technické normalizace.

Převzetí TS do národních norem členů ISO/IEC není povinné a tato TS nemusí být na národní úrovni
převzata jako normativní dokument.
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