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Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních
orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO,
který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické
komisi zastoupen. 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 jsou vypracovávány v souladu s pravidly danými směrnicemi ISO/IEC,
část 2.

Hlavním úkolem technických komisí je vypracování mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních
norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy
vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.



ISO 17365 vypracovala technická komise ISO/TC 122 Obaly.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 17365:2009), které bylo technicky
revidováno.

Tato mezinárodní norma má jednu přílohu, přílohu A, ve které jsou uvedeny normativní informace.

Úvod

Dodavatelský řetězec je víceúrovňový koncept pokrývající všechny aspekty zpracování výrobku od
surovin až po konečný produkt včetně zasílání na konečné místo prodeje, používání a údržby
a případné likvidace. Každá z těchto úrovní zahrnuje mnoho aspektů týkajících se výrobků, a obchodní
proces pro každou úroveň je jedinečný a současně se překrývá s jinými úrovněmi.

Tato mezinárodní norma byla vytvořena pro zajištění kompatibility na fyzické, příkazové a datové
úrovni se čtyřmi dalšími mezinárodními normami pod společným názvem: Aplikace RFID
v dodavatelském řetězci. Tam, kde je to možné, má tato kompatibilita přednost před zaměnitelností.
Tam, kde zaměnitelnost není proveditelná, mezinárodní normy v této řadě jsou schopné
spolupracovat a neruší se. Do úplné řady mezinárodních norem Aplikace RFID v dodavatelském
řetězci patří:

ISO 17363 Aplikace RFID v dodavatelském řetězci – Kontejnery;●

ISO 17364 Aplikace RFID v dodavatelském řetězci – Vratné přepravní prostředky (RTI) a vratné obalové●

prostředky (RPI);
ISO 17365 Aplikace RFID v dodavatelském řetězci – Přepravní jednotky;●

ISO 17366 Aplikace RFID v dodavatelském řetězci – Obaly výrobků;●

ISO 17367 Aplikace RFID v dodavatelském řetězci – Značení výrobků tagy.●

Tyto mezinárodní normy stanoví technické aspekty a datovou hierarchii informací potřebných v každé
úrovni dodavatelského řetězce. Normy pro radiové rozhraní a komunikační protokol podporované
v mezinárodních normách pro aplikace RFID v dodavatelském řetězci jsou ISO/IEC 18000; příkazy
a zprávy jsou specifikovány normami ISO/IEC 15961 a ISO/IEC 15962. Sémantika je specifikována
v ISO/IEC 15418. Syntaxe je specifikována v ISO/IEC 15434.

Přestože nesouvisí s touto mezinárodní normou, považuje se za užitečnou následující práce:

ISO/IEC JTC 1, Informační technologie, SC 31, Techniky automatické identifikace a sběru dat, v oblasti norem●

pro rádiové rozhraní, datovou sémantiku, konstrukci syntaxe a shodu a 
ISO/TC 104, Kontejnery – v oblasti zabezpečení kontejnerů, včetně elektronických plomb (e-plomb) (např. ISO●

18185), a identifikace kontejnerů.

Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na RFID tagy pro přepravní jednotky. Přepravní
jednotky jsou zde definovány buď jako přepravní obal nebo manipulační jednotka (viz ISO
17364:2013, 4.6 a 4.9).

Důležitým pojmem zde je používání takových věcí, jako jsou samonosné náklady, palety, a vratné
přepravní prostředky. Způsob použití palety může určovat, zda je pokryta normou ISO 17364 jako
vratný přepravní prostředek nebo touto mezinárodní normou jako přepravní jednotka. Pokud
vlastnické právo k paletě zůstává jeho vlastníkovi, pak platnou mezinárodní normou je ISO 17364.
Jestliže vlastnické právo k paletě se přenáší na zákazníka jako část jednotkového nákladu, potom se
považuje za prvek takového jednotkového nákladu, a použije se tato mezinárodní norma.

Typické pro přepravní jednotky je seskupení (balených) výrobků s cílem dosáhnout lepší vhodnosti
a efektivnosti pro efektivní přepravu a distribuci. Přepravní jednotka poskytuje přidanou hodnotu



prodávanému výrobku, většinou ve smyslu logistických charakteristik. Přepravní jednotky označené
pomocí RFID mohou pomoci dále optimalizovat dodavatelský řetězec.

Dále toto vydání této mezinárodní normy zavádí koncept vratných obalových prostředků (RPI). RPI
jsou součásti přepravní jednotky, která musí být sledována, jakož i samotné přepravní jednotky jako
majetek vlastníka/zasílatele. Pokyny pro vratné obalové prostředky (RPI) jsou uvedeny v příloze A v
ISO 17364:2013.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje základní vlastnosti RFID pro použití v dodavatelském řetězci při
aplikaci na přepravní jednotky. Zejména provádí následující:

poskytuje specifikace pro identifikaci přepravní jednotky;●

provádí doporučení ohledně dalších informací na RF tagu;●

stanoví sémantiku a datovou syntaxi, které se mají používat;●

stanoví datový protokol, který se má používat pro rozhraní s obchodními aplikacemi a systémem RFID;●

stanoví minimální požadavky na provozní charakteristiky;●

stanoví normy bezdotykového rozhraní mezi RF dotazovačem a RF tagem; a ●

stanoví opakované použití a recyklovatelnost RF tagu.●

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


