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Namen

Vzpostavitev povezave Luka Koper – NEO vezane na podatke za 
prihod in odhod ladje. 

Agent bo vnesel najavo samo v en sistem, le ta pa bo vidna v 
vseh sistemih pristaniške skupnosti.



Zgodovina povezave

Zasnova izmenjave je bila realizirana leta 2011 v sklopu projekta 
MOS4MOS (program TEN-T)

Predvidena je bila izmenjava podatkov o šifrantu ladij in pred-
najavi

Prvi prototip izmenjave z zunanjim svetom preko XML sporočil

Težave so bile predvsem v združitvi „dveh na videz različnih 
svetov“

Prisotne pravne omejitve



Ptičja perspektiva povezave



Predvidene aktivnosti

Določitev poslovnega procesa (zaključeno)

Določitev nabora podatkov za izmenjavo (zaključeno)

Priprava predloga izmenjave podatkov (zaključeno)

Uskladitev šifrantov (v teku)

Vzpostavitev testne povezave z NEO ( v teku )

Nadgradnja sistema TinO (Q1 2016)

Testiranje (Q4 2015 – Q1 2016)

Prehod v produkcijo (2016 )



Shematski prikaz integracije



Prednosti

Agent bo vnesel najavo samo v en sistem - NEO 

Enoten šifrant ladij

Predčasni in bolj podrobni podatki o nevarnem tovoru

Špediterjem se delo ne bo spremenilo oz. povečalo ☺



Povezovanje s sistemi 

Finančne uprave Republike 

Slovenije
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Namen

Namen je bila zagotovitev izmenjave podatkov med sistemom 
FURS ter gospodarskimi subjekti, ki bo omogoča dodatno 
pridobivanje podatkov o blagu (preko MRN številke) iz sistema 
carine in sicer na področju carinskega nadzora in evidentiranih 
papirnatih dokumentov (npr. potrdila o statusu, ATA, 
poenostavljena deklaracija…).



Prednosti

Pohitritev procesa – ni več ročnega vnosa v TinO

Zagotavljanje verodostojnih podatkov o izvedenem carinskem 
postopku v primeru vskladiščenja / izskladiščenja carinskega 
blaga 

Manjša možnost napak pri vnosu

Podpora „Preclearing“-u



Shematski prikaz integracije



Vprašanja?

Mitja Žigante
Programerski inženir -
koordinator

GSM:
Tel.: 05 / 66 22 700

Mitja.Zigante@actual-it.si



Actual I.T. d.d., Ferrarska ulica 14, 6000 Koper
T: +386 5 6622 700, F: +386 5 6622 799, E: info@actual.si , W: www.actual.si


