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ODPRAWA CIĘŻARÓWKI –
ZGŁOSZENIE
TRANSPORTU
HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK AG
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Ciężarówka dostarcza kontenery do Burchardkai.

Magazyn kontenerów w terminalu Tollenort.

Co nowego? Kiedy jest wymagane zgłoszenie?
W 2014 r. istniejący interfejs danych TR02, opracowany
w połowie lat 90., został całkowicie zmieniony. Zasadniczo
znacznie uproszczono łączność między przewoźnikiem
ładunków a terminalem, co usprawniło procesy.
Nowa wersja 14 interfejsu danych TR02 jest dostępna
w naszych terminalach kontenerowych Altenwerder (CTA),
Burchardkai (CTB) oraz Tollerort (CTT).
W celu optymalnego korzystania z nowej wersji TR02
terminale w Hamburgu wprowadzą od listopada 2016
roku obowiązek wcześniejszej rejestracji. Oznacza to, że
w przyszłości będzie trzeba dokonywać wcześniejszej
rejestracji wszystkich kontenerów!

Jak działa zgłoszenie za pośrednictwem TR02?
Komunikacja za pośrednictwem interfejsu danych TR02
umożliwia kierowcom ciężarówek i przedsiębiorstwom
przewozowym udostępnianie danych transportowych
w terminalach. Przewoźnik otrzymuje wszystkie niezbędne
dane i informacje o kontenerach transportowych przez
zapytanie o status. Terminal sprawdza dane, takie jak
możliwość wykonania transportu. Na tej podstawie są
tworzone raporty końcowe i wiarygodne informacje o statusie, w tym konkretne wskazania dotyczące odprawy.

Co się zmieniło w zakresie obsługi zgłoszeń?
I Do odprawy samochodów ciężarowych będą wymagane
informacje zwrotne dotyczące danych transportowych.
I Wszystkie kontenery muszą zostać zgłoszone. Osobne
przesyłki mogą być wyłączone z tego procesu (zobacz
hhla.de/truckerinfo).
I W przyszłości do odprawy ciężarówek będzie można
używać tylko numeru planu trasy.

Stosowany jest tu system sygnalizacji świetlnej:
Możliwy do wykonania: Terminal przesyła
numer planu trasy do kierowcy samochodu
ciężarowego lub firmy przewozowej.
Oczekiwanie: Transport nie został jeszcze
wykonany. Automatyczne powiadomienie
nastąpi po zmianie statusu.
Niemożliwy do wykonania: Kierowca samochodu ciężarowego lub firma przewozowa
muszą skorygować błędne dane.

Dźwigi magazynowe obsługują magazyn blokowy CTA.

Ładowanie ciężarówki w magazynie blokowym w Altenwerder.

Bez numeru planu trasy nie można
wykonać odprawy
Jeśli zlecenie zostanie zrealizowane, firma przewozowa
otrzyma 6-cyfrowy numer planu trasy (nr TP). Kierowca musi
mieć ten numer po przybyciu do terminala. Tylko wtedy jego
zamówienie może zostać przetworzone i zakończone.

Trzy złote zasady korzystania z TR02
1. Kierowca powinien mieć swój numer planu trasy zawsze
pod ręką! Kontener zostanie przygotowany na podstawie
tego numeru.

Jakie korzyści zapewnia wcześniejsze zgłoszenie?
I Wcześniejsze wyjaśnienie sytuacji przy
składaniu zlecenia.
I Przewoźnik uzyskuje wiarygodne raporty dotyczące
możliwości wykonania transportu.
I Automatyczne uaktualnianie statusu informacji.
I Unikanie pustych przebiegów spowodowanych
przez niewyjaśnione zlecenia.
I Ograniczenie konieczności ręcznego wprowadzania
wyjaśnień w instrukcji MVP.
I W przypadku standardowego kontenera bezpośredni
przejazd do bramki kontrolnej dla dostaw, a w przyszłości także dla wysyłek.
I Przyspieszenie przetwarzania danych w terminalu
i w ręcznej instrukcji MVP.
I Poprawa sytuacji parkingowej w terminalu
kontenerowym HHLA.

2. Przed dokonaniem rezerwacji transportu należy zgłosić
się jako przewoźnik działający w pełnym zakresie (wszystkie dostawy i/lub odbiory). Tylko wtedy procesy mogą
być w pełni zoptymalizowane dla terminala.
3. Należy zapewnić, aby informacje dotyczące logowania były zawsze aktualne, oraz uzupełnić brakujące dane,
gdy tylko będą one dostępne. Tylko wtedy, gdy dane są
aktualne, zostanie przyspieszona obsługa w terminalu
i będą dostępne prawidłowe informacje zwrotne.
Więcej informacji na temat obsługi samochodów ciężarowych i zgłoszeń transportu można uzyskać na naszej
stronie internetowej pod adresem:
www.hhla.de/trucker-info

Przewoźnik przejmuje kontener w terminalu kontenerowym.
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Jakie istnieją możliwości zgłaszania?
Istnieją różne sposoby wykorzystywania interfejsu danych
TR02 do komunikacji. Można komunikować się bezpośrednio poprzez elektroniczną wymianę danych (EDI), istnieją
też jednak aplikacje dla TR02. Aplikację internetową oraz
więcej informacji na temat połączeń można znaleźć pod
adresem:
www.truckgate.de
Ponadto aplikację na urządzenia mobilne można znaleźć
pod adresem:
https://app.truckgate.de
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