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ODBAVENÍ
NÁKLADNÍCH VOZIDEL
POVINNÉ PŘEDBĚŽNÉ
HLÁŠENÍ PŘEPRAVY
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Nákladní vozidlo přiváží kontejnery na terminál Burchardkai.

Skladiště kontejnerů na terminálu Tollerort.

Co se mění? Kdy bude povinné předběžné
hlášení zavedeno?
V roce 2014 bylo výrazně změněno datové rozhraní TR02,
které bylo vytvořeno už v polovině 90. let. V podstatě se
výrazně zjednodušila komunikace mezi dopravci a terminály, takže se zdokonalily procesy.
Nová verze 14 datového rozhraní TR02 už je k dispozici
na našich kontejnerových terminálech Altenwerder (CTA),
Burchardkai (CTB) a Tollerort (CTT).
Aby mohli být optimálně využity veškeré výhody nové
verze TR02, bude od listopadu 2016 v terminálech HHLA
v Hamburgu zavedena ohlašovací povinnost. To znamená,
že v budoucnu musí být všechny kontejnery předem nahlášeny!

Jak se podává předběžné hlášení pomocí
rozhraní TR02?
Komunikace přes datové rozhraní TR02 umožňuje řidičům
nákladních vozidel a dopravcům výměnu přepravních dat
s terminály. Firma odešle prostřednictvím dotazu na stav
všechny potřebné údaje o přepravě a kontejnerech. Terminál tyto údaje zkontroluje a ověří proveditelnost požadované přepravy. Na základě toho pak terminál nahlásí
spolehlivé informace o stavu včetně konkrétních pokynů
k odbavení.

Jaké změny přinese povinné předběžné hlášení?
I Předběžné hlášení přepravních dat je předpokladem
odbavení nákladního vozidla.
I Všechny kontejnery musí být předem nahlášeny.
Pro zvláštní přepravu jsou možné výjimky (viz hhla.de/
truckerinfo).
I Do budoucna můžete pro každý nájezd nákladních vozidel používat jen jedno číslo rozpisu jízd.

Při tom se používá toto označování barvami semaforu:
Proveditelné: Terminál sdělí řidiči nákladního
vozidla nebo dopravci číslo rozpisu jízd.
Čeká: Přepravu zatím nelze provést. Při změně
stavu je automaticky odesláno oznámení.
Neproveditelné: Řidič nákladního vozidla nebo
dopravce musí opravit chybná data.

Jeřáby při práci na blokovém skladišti CTA.

Nakládka nákladních vozidel v blokovém skladišti v Altenwerderu.

Není možné odbavení bez čísla rozpisu jízd
Pokud je zakázka proveditelná, dostane dopravce šestimístné číslo rozpisu jízd (číslo TP). Řidič ho musí mít
připravené při příjezdu na terminál. Jen za tohoto předpokladu lze jeho zakázku zpracovat a uzavřít.

Tři základní pravidla používání rozhraní TR02
1. Jako řidič mějte vždy po ruce číslo rozpisu jízd! Kontejnery se budou odbavovat už pouze podle těchto čísel.

Jaké výhody má předběžné hlášení?
I Včasné zjištění podmínek zakázky
I Řidiči, kteří vozí kontejnery, dostávají spolehlivá
hlášení o proveditelnosti požadované přepravy.
I Automatická aktualizace informací o stavu
I Zamezení jízd prázdných vozidel kvůli nedostatku
informací o podmínkách zakázky.
I Méně zjišťování při ruční předběžné kontrole (MVP)
I Přímý průjezd standardních kontejnerů ke kontrolní
bráně při dodávkách a do budoucna i při odvozech
I Rychlejší odbavení na terminálu a při ruční
předběžné kontrole (MVP)
I Lepší podmínky parkování na kontejnerových
terminálech HHLA

2. Jako dopravce předem nahlaste v jedné rezervaci
přepravy celý nájezd nákladních vozidel (všechny
dodávky a/nebo odvozy). Jen tak lze optimalizovat procesy v součinnosti s terminálem.
3. Předběžně hlášená data stále aktualizujte a doplňujte
chybějící údaje, jakmile je dostanete. Jen v případě aktuálních dat dostanete správná zpětná hlášení a také urychlíte odbavení na terminálu.
Další informace o odbavování nákladních vozidel
a předběžném hlášení přepravy najdete na našem webu:
www.hhla.de/trucker-info

Pojízdné portálové jeřáby přebírají kontejnery na terminálu Tollerort.

STAV: 08/2016

Jakými způsoby lze podat předběžné hlášení?
Pomocí datového rozhraní TR02 lze komunikovat různými
způsoby. Můžete komunikovat přímo pomocí elektronické
výměny dat (EDI), ale pro rozhraní TR02 existují také řešení
od různých dodavatelů softwaru. Webovou aplikaci a další
informace o možnostech připojení najdete na internetu:
www.truckgate.de
Na této adrese je dispozici také aplikace pro mobilní
zařízení:
https://app.truckgate.de
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