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Národní předmluva
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ISO 6346:1995 zavedena v ČSN EN ISO 6346:1997 Kontejnery - Kódování, identifikace a značení (26 9342)
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Vypracování normy
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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.

-- Vynechaný text --


