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Postal addressing

Adressage postale

Postadressierung

 

Tato norma je identická s ISO 11180:1993

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 216:1975 zavedena v ČSN EN 20216 Dopisní papír a některé třídy tiskopisů - Oříznuté formáty -
Řady A a B (50 0042)

ISO 269:1985 zavedena v ČSN ISO 269 Dopisní obálky - Určení a velikosti (50 6414)

ISO 353:1975   dosud nezavedena

ISO 3535:1977 zavedena v ČSN ISO 3535 Vzor formulářů a plán rozmístění (97 5003)

ISO 4882:1979 zavedena v ČSN ISO 4882 Kancelářské stroje a zařízení na zpracování dat. Vzdálenost
řádek a znaků (36 9322)

ISO 7372:1986 zavedena v ČSN EN 27372 Výměna obchodních dat - Sborník dat prvků pro obchod (97
0001)

ISO 8439:1990   dosud nezavedena

 

Vypracování normy



Zpracovatel: Ing. Miroslav Kubásek, Technický a zkušební ústav telekomunikací a pošt Praha, IČO
003468

Technická normalizační komise: TNK 42 Výměna dat

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Petr Wallenfels

 

Ó Český normalizační institut, 1995

18248

Strana 2

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních
organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen
ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v
této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO
navázalo 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 k hlasování.
Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75% z hlasujících členů.

 

Mezinárodní norma ISO 11180 byla připravena a přijata společnou pracovní skupinou ISO-UPU
(Světová poštovní unie) „metodou rychlé cesty" technickou komisí ISO/TC 154, Doklady a datové
prvky v administrativě, obchodě a průmyslu, současně se souhlasem členů ISO.

 

Přílohy A a B této mezinárodní normy jsou pouze informativní.

Pro informaci slouží rovněž národní příloha NA.

-- Vynechaný text --


