ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЈАВНОСТА
FIATA и GS1 потпишаа Меморандум за Разбирање во насока на развој
и поддршка на решенијата во областа на Транспортот и Логистиката

Куала Лумпур, 6ти Октомври 2017
Меѓународната Федерација на Шпедитерските Асоцијации (The International
Federation of Freight Forwarders Associations - FIATA) потпишаа Меморандум за
Разбирање со GS1, формирајќи рамка за идната соработка. Заедничка работна група
ќе изврши дигитализација на целокупната документација на FIATA, користејќи го GS1
глобалниот систем за уникатна идентификација, со што FIATA ќе ја зголеми својата
ефикасност во однос на минатото кога се користеше „хартиена“ документација, а исто
така и ќе ги подобри услугите кон своите корисници.
Индустријата за Транспорт и Логистика претставува „р’бет“ на глобалната трговија
сервисирајќи ги клиентите и добавувачите во глобалните синџири на снабдување и
побарувачка. Транспорт и Логистика Процесите се неопходните врски во глобалната
економија, меѓусебно поврзувајќи ги производителите, трговците на големо и мало и
услужните провајдери како дел на комплексните мрежи кои опфаќаат многу
индустрии ширум светот.
Додека стоките се движат од точките на потекло кон точките кои се нивни крајни
дестинации, провајдерите на логистички услуги (на пример превозниците,
транспортерите и другите вклучени и засегнати страни) мораат да ја задржат
контролата и видливоста врз овие движења, за да можат врз основа на точни
информации да носат одлуки со кои ќе обезбедат непречен проток на стоките кон
потрошувачите. Денес, овие услуги се очекува да бидат брзи, безбедни и
транспарентни, за да бидат задоволени сè повисоките очекувања на потрошувачите.
Брзиот развој на логистиката, како одговор на барањата на потрошувачите за
видливост во реално време низ целиот домен на мулти-модалниот транспорт,
повикуваат на нови решенија и поблиска соработка меѓу двете организации. Врз
основа на долгогодишно искуство, заедно со глобалниот опсег на нивните
надлежности и влијанија, GS1 и FIATA се две водечки асоцијации засновани на
членување, кои се најдобро опремени да одговорат на овие современи предизвици.
Со овој Меморандум за Разбирање, FIATA и GS1
продолжуваат да ја градат
соработката која трае веќе 20 години.
Со цел овие напори да вродат со плод, Советодавното Тело за Информатичка
Технологија на FIATA (FIATA’s Advisory Body Information Technology - ABIT) чекор по
чекор прави идентификација и миграција на сите нивни документи во дигитална
платформа, користејќи го GS1 глобалниот систем за идентификација. Овој проект на
глобалната заедница на FIATA ќе ѝ овозможи да понуди високо-квалитетни
интермодални решенија во корист на сите засегнати страни во синџирот на
снабдување.

За FIATA

Меѓународната Федерација на Шпедитерските Асоцијации (FIATA) е основана во
Виена, Австрија на 31ви Мај 1926 година. Таа е невладина организација која денес
ја претставува индустријата која опфаќа околу 40.000 шпедитерки и логистички
фирми, вработувајќи околу 10 милиони луѓе во околу 160 земји. FIATA има
консултативен статус со Економскиот и Социјален Совет (Economic and Social Council
- ECOSOC) на Обединетите Нации, Конференцијата на Обединетите Нации за Трговија
и Развој (United Nations Conference on Trade and Development - UNCTAD) и Комисијата
за Меѓународно Трговско Право на ОН (UN Commission on International Trade Law UNCITRAL), како и многу други тела поврзани со ОН, како што е Светската Банка.
FIATA e признаена како претставник на шпедитерската индустрија од страна на многу
други владини организации, владини органи, интернационални организации во
областа на транспортот и логистиката, како што се Европската Комисија (преку
CLECAT), Меѓународната Трговска Комора (International Chamber of Commerce - ICC),
Меѓународната Асоцијација за Воздушен Транспорт (International Air Transport
Association - IATA), Меѓународната Унија на Железници (International Union of Railways
- UIC), Меѓународната Унија за Патен Транспорт (International Road Transport Union IRU), Светската Царинска Организација (World Customs Organization - WCO) и
Светската Трговска Организација (World Trade Organization - WTO).
Дознајте повеќе на: www.fiata.com

За GS1

GS1® е неутрална, непрофитна организација која обезбедува глобални стандарди за
ефикасна деловна комуникација. Најдобро е познатa по баркодот, наречен во 2016
година од страна на Би-Би-Си како еднa од „50-те работи што ја направија светската
економија“. GS1 стандардите ја подобруваат ефикасноста, безбедноста и видливоста
на синџирите на снабдување низ физичките и дигиталните канали во 25 сектори. Ние
им овозможуваме на организациите од сите видови и големини лесно да ги
идентификуваат, добиваат и споделуваат информациите. Нашиот обем и опсег локални организации членки во 112 земји, 1,5 милиони кориснички компании и 5
милијарди трансакции секој ден - помагаат да се обезбеди дека стандардите на GS1
создаваат заеднички јазик кој поддржува системи и процеси низ целиот свет. Дознајте
повеќе на: www.gs1.org.

