ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA
Září

ICS 55.180.10

1999
Kontejnery - Výměna dat
o kontejnerovém zařízení (CEDEX) Všeobecné komunikační kódy

ČSN
ISO 9897
26 9359

Freight containers - Container equipment data exchange (CEDEX) - General communication codes
Conteneurs pour le transport de marchandises - Échange de données sur les équipements de
conteneurs (CEDEX) - Codes des communications générales
Container - Austausch von Daten über Container und deren Teile (CEDEX) - Codes für die allgemeine
Kommunikation

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 9897:1997. Mezinárodní norma ISO 9897:1997 má
status české technické normy.
This standard is the Czech version of the International Standard ISO 9897:1997. The International
Standard ISO 9897:1997 has the status of a Czech Standard.
Nahrazení předchozích norem
Tato norma nahrazuje ČSN ISO 9897-1 (26 9359) z února 1994 a ČSN ISO 9897-3 (26 9361) z února
1995.

© Český normalizační institut,
1999
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.
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Národní předmluva
Citované normy a předpisy
ISO 3166:1993 nahrazena ISO 3166-1:1997, která je zavedena v ČSN EN ISO 3166-1:1999 Kódy pro
názvy zemí (97 1002)
ISO 6346:1995 zavedena v ČSN EN ISO 6346:1997 Kontejnery - Kódování, identifikace a značení (26 9342)
UN/EDIFACT Koncept seznamu a standardní seznam zpráv
Vypracování normy
Zpracovatel: Ing. Petr Lukáš, IČO 41967925
Technická normalizační komise: TNK 115 Kontejnery, výměnné nástavby a palety
Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miloslav Vomočil
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MEZINÁRODNÍ NORMA
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Výměna dat o kontejnerovém zařízení (CEDEX)
Všeobecné komunikační kódy
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Deskriptory: containers, freight containers, equipment, information interchange, data, data exchange,
data elements, codes, data codes.

Předmluva
ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních
organizací (členů ISO). Práce spojená s přípravou mezinárodních norem je obvykle prováděna
technickými komisemi ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla ustanovena
technická komise, má právo být zastoupen v této komisi. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní
mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní
elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.
Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO ke hlasování.
Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.
Mezinárodní norma ISO 9897 byla připravena technickou komisí ISO/TC 104 „Kontejnery“, subkomisí SC
4 „Identifikace a komunikace“.
Toto první vydání ISO 9897 ruší a nahrazuje první vydání ISO 9897-1:1990 a ISO 9897-3:1990, jejíž je
technickou revizí.
Přílohy A až H a K, L tvoří nedílnou součást této mezinárodní normy.
Přílohy J a M jsou pouze pro informaci.
1 Předmět normy
Tato mezinárodní norma specifikuje všeobecné komunikační kódy pro výměnu dat o kontejnerovém
zařízení (CEDEX). Je určena pro obchodní subjekty, pro použití při komunikování vztahujícím se ke
kontejnerovým transakcím.
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