نشرة صحفية
االتحاد الدولي للنقل الطرقي و PTVيجمعان قواهما حول معايير وخدمات
تخطيط طريق دولية جديدة.
كارلسسروهيه/جنيف - 61/30/03 ،سوف تُطور شراكة استراتيجية جديدة بين المنظمة العالمية للنقل الطرقي
 IRUومجموعة  PTVااللمانية المطورة لبرمجيات الحاسوب ،معايير وخدمات جديدة لتخطيط الطرق في أرجاء
أوروبا وما بعد.
لقد انطلقت هذه الشراكة مع خدمات جديدة أطلقت لمشغلي الشحن في الجمهورية التشيكية ورومانيا ،بالتعاون مع
الجمعيات األعضاء في  ،IRUسيسماد بوهيميا ) (Cesmad Bohemiaو  UNTRRعلى التوالي.
سوف تنتشر الخدمات الجديدة في األسواق في أوروبا وفي أماكن أخرىُ ،مطوّ رة معايير متناغمة لتخطيط الطرق،
مع عناصر تشغيلية وحسابات تكلفة وعناصر فوترة متشابهة ،ألجل مشغلي النقل والشاحنين ومخططي اإلمدادات.
فعالية أكبر ،تكاليف أدنى ،وانبعاثات أدنى
الخدمات الجديدة القائمة على المنتج البرمجي الرائد في سوق تخطيط الطرق ( PTV Map&Guideخريطة
ودليل بي تي في( ،هذه الخدمات ُمفصلة تماما ً وفقا ً للظروف والتحديات المحلية وسوف يتم تطويرها والترويج لها
عالميا ً بالتعاون مع أعضاء  IRUفي كل سوق.
ستُمكن الخدمات الجديدة أيضا ً مشغلي النقل ،الكبار والصغار ،لكي يصبحوا ُمقتدرين عبر التخطيط التشغيلي
األفضل للطرق ،والحصول على تكاليف أدنى ولحفض انبعاثات الكربون.
قال زليكو جفتتش ) (Zeljko Jefticرئيس دائرة اإلبداع العالمي في " IRUإن المعايير المشتركة لتخطيط
الطرق ستقدم فوائد هائلة إلى القطاع لكل من المشغلين وزبائنهم"" .ان التمكن من تقديم منتجات  PTVالريادية
عبر البلدان األعضاء في  IRUيعني ان حتى أصغر ال ُمشغلين سيكون قادراً على خفض التكاليف وعلى جعل نقل
الشحن عبر أوروبا أكثر اخضراراً".
يُضيف فرانك فِلتن ) ،(Frank Feltenنائب رئيس إدارة المنتجات وتطوير البرمجيات في " :PTVلقد قبلنا
بكل سرور تح ّدي نشر منتجاتنا القائمة لتخطيط الطرق على مزيد من األماكن جغرافيا ً للمساعدة في تلبية
احتياجات السوق .لقد أصبح  ،IRUمع شبكته للجمعيات األعضاء ،شريكا ً يتطلع إلى األمام و ُمبدع نستطيع معه
مواصلة تنمية حقيبتنا الدولية لالمدادات".
ثالثة شركاء وهدف مشترك واحد
مجموعة  PTVتخطط وتستمثل كل شيء ينقل الناس والسلع حول العالم وهي في هذا المشروع مسؤولة عن
تطوير البرمجيات ،وتستضيف الحلول القائمة في الغيوم وإرسال الفواتير إلى الزبائن مع وظيفة المقاول.
لدى  IRUشبكة عالمية من أكثر من  03جمعية وطنية للنقل ،على كل قارة ،وسوف يطور  IRUاالتفاقيات مع
الجمعيات التي يهمها األمر لخدمة آالف ُمشغلي النقل في مختلف البلدان التي هي أعضاء فيه.
لقد أسست جمعية  ،TLNالجمعية الهولندية للنقل واالمدادات ،والتي هي أيضا ً عضو في  ،IRUمعايير ومخطط
البنلوكس ) (Beneluxفي شراكة قديمة مع  PTVطيلة أكثر من  03سنة TLN .مثال ُمجرّ ب ناجح لنموذج هذا
التعاون مع أكثر من ُ 0333مستخدم اليوم.
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حول IRU
 IRUهو جمعية الصناعة العالمية للنقل الطرقي التي تقود الحركية المستدامة للناس والسلع عبر الكرة األرضية.
ُولد  IRUسنة  6800للمساعدة في إعادة بناء الصناعة في أوروبا التي مزقتها الحرب IRU .هو اليوم منظمة
دولية مستقلة نشطة في أكثر من  633بلد في كل قارةwww.iru.org .
حول PTV
مجموعة  PTVتُخطّت وتستمثل كل شيء ينقل الناس والسلع حول العالم سواء كان النقل الطرقي ،هيكليات
التوزيع أو النقل الخاص والعام .تقدم الشركة البرمجيات ،البيانات ،المحتوى ،المشورة واألبحاث .بفضل المعرفة
الخبيرة في تخطيط السير والنقل ،تحتل  PTVموقعا ً فريداً .حوالي  133موظف حول العالم يعملون على حلول
قوية لإلدارات الحكومية ،الدوائر الحكومية ،التجارة والصناعةwww.ptvgroup.com .

