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Zadeva: Sistemsko naročanje dostave kontejnerjev, ki so podvrženi carinskim ali drugim
pregledom
Spoštovani,
obveščam vas, da bomo z dnem 18.12.2013 vpeljali novo funkcionalnost, ki bo omogočala naročnikom
(špediterjem), da lahko sistemsko naročajo dostave kontejnerjev, ki so podvrženi carinskim
ali drugim pregledom.
Namen:
Na KT se vsakodnevno soočamo z dostavami kontejnerjev na različne pozicije, kjer se izvajajo carinski,
fitosanitarni, veterinarski in drugi pregledi. Naročanje teh premikov danes poteka na način, da
naročniki (večinoma so to špediterji) pošljejo naročilo za pregled po el. pošti, faksu ali pa naročilnico
dostavijo fizično na KT. Posledično obračunovalke na podlagi papirnih naročilnic ročno obračunavajo
dostave teh kontejnerjev. Omenjene dostave ne vplivajo na skladiščnino, kajti kontejner ne zapusti
Kontejnerskega terminala – skladiščnina teče neprekinjeno.
Trenutno obstajajo tri vrste dostav na pregled, za katere smo v aplikaciji Tino kot v špediterskih
aplikacijah odprli nove osnovne storitve. Naročnikom smo omogočili naročanje omenjenih storitev na
podlagi DDD dispozicij. Da bi luški naročniki prejemali gibanja (KTGI) smo novim storitvam integrirali
podobno logiko kot jo ima dispozicija DDD DOST, z razliko, da novi načini dostave ne bodo čakali DDD
STRIP ali DDD STUFF, ampak bodo na pregledu dostavljenih CNT vidne samo uslužbencem na KT.
Uslužbenec na KT bo tako imel na pregledu dostavljenih CNT možnost odstave kontejnerjev, kar bo
posledično zavedeno kot KTGI in bo po RIP-u letelo naročniku, ki bo na podlagi te informacije
seznanjen, da je pregled zaključen.
Zelo pomembno je, da nastalo gibanje ne bo prejemal agent v obliki CODECO sporočila.
Za celoten proces dostave CNT na preglede smo dodelali tudi logiko, ki bo omogočala popolnoma
avtomatičen obračun.

Proces:
Naročnik pripelje v Luko Koper kontejnerje in jih skladišči na kontejnerskem terminalu. Naknadno pa
so kontejnerji podvrženi določenim pregledom, zato jih je potrebno dostaviti na določene pozicije, kjer
se bodo pregledi opravili. Stranka bo to storitev naročila Kontejnerskemu terminalu z dispozicijo tipa
DDD in ustrezno osnovno storitvijo.
Vpeljali smo nove storitve:
DOSC Carinski pregled
DOSG Dostava na preglede generalno
DOSV Veterinarski pregled
Za novo evidentiranje dostav na različne preglede smo v sistem vpeljali nove storitve za dispozicijo
tipa DDD in s tem tudi ustrezne nove tipe premikov:
Tip dispozicije

DDD
DDD
DDD

Storitev

DOSV
DOSG
DOSC

Storitev Opis

Dostava Veterinarski pregled
Dostava pregled Generalno
Dostava Carinski pregled

Tip premika

DOV
DGI
DOC

Pri odstavi s strani odgovornih na Kontejnerskem terminalu sistem Tino kreira sledeče storitve, ki pa
ne gredo naročniku, temveč služijo le za komunikacijo Tino – TOS.
Tip dispozicije

Storitev

Storitev Opis

Tip premika

DDD
DDD
DDD

ODSV
ODSG
ODSC

Odstava Veterinarski pregled
Odstava pregled Generalno
Odstava Carinski pregled

ISV
ISG
ISC

Nad dispozicijami DDD z novimi storitvami (DOSC, DOSG, DOSV) se izvaja formalna kontrola, ki
preverja Oznako skladišča dostave. Kajti za vsako posamezno storitev obstaja točno definirana oznaka
skladišča.
Nova skladišča:
VTRN - dostava na veterino
TROP - dostava na pregled
CARN - dostava na carinski pregled
Po uspešno obdelanem naročilu za DOSTAVO sledi še premik kontejnerja CNTM, ki ga sistem TOS
posreduje na sistem TINO. Za tem se premik kontejnerja zapiše v sistem Tino.
Premiki za DOSTAVO na razne preglede in ODSTAVO, ki jih naročnik naroča se mu posredujejo preko
RIPA-a v obliki sporočila KTGI.
Zelo pomembno je, da nastalo gibanje ne prejme agent v obliki CODECO sporočila.
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