
 نشرة صحفية
 

يجمعان قواهما حول معايير وخدمات  PTVاالتحاد الدولي للنقل الطرقي و

 .تخطيط طريق دولية جديدة

سوف تُطور شراكة استراتيجية جديدة بين المنظمة العالمية للنقل الطرقي  - 03/30/61جنيف، /كارلسسروهيه

IRU  ومجموعةPTV معايير وخدمات جديدة لتخطيط الطرق في أرجاء رة لبرمجيات الحاسوب، طو  االلمانية الم

 .أوروبا وما بعد

لقد انطلقت هذه الشراكة مع خدمات جديدة أطلقت لمشغلي الشحن في الجمهورية التشيكية ورومانيا، بالتعاون مع 

 .لتواليعلى ا UNTRR و (Cesmad Bohemia)، سيسماد بوهيميا IRUالجمعيات األعضاء في 

طّورة معايير متناغمة لتخطيط الطرق، اق في أوروبا وفي أماكن أخرى، مُ لجديدة في األسوالخدمات ا تنتشرسوف 

 .مع عناصر تشغيلية وحسابات تكلفة وعناصر فوترة متشابهة، ألجل مشغلي النقل والشاحنين ومخططي اإلمدادات

 فعالية أكبر، تكاليف أدنى، وانبعاثات أدنى

خريطة ) PTV Map&Guideلبرمجي الرائد في سوق تخطيط الطرق الخدمات الجديدة القائمة على المنتج ا

، هذه الخدمات ُمفصلة تماماً وفقاً للظروف والتحديات المحلية وسوف يتم تطويرها والترويج لها )ودليل بي تي في

 .في كل سوق IRUعالمياً بالتعاون مع أعضاء 

لكي يصبحوا ُمقتدرين عبر التخطيط التشغيلي  ستُمكن الخدمات الجديدة أيضاً مشغلي النقل، الكبار والصغار،

 .انبعاثات الكربون ق، والحصول على تكاليف أدنى ولحفضاألفضل للطر

إن المعايير المشتركة لتخطيط " IRUرئيس دائرة اإلبداع العالمي في  (Zeljko Jeftic)زليكو جفتتش قال 

الريادية  PTVان التمكن من تقديم منتجات ". "همالطرق ستقدم فوائد هائلة إلى القطاع لكل من المشغلين وزبائن

ان حتى أصغر الُمشغلين سيكون قادراً على خفض التكاليف وعلى جعل نقل  يعني IRU البلدان األعضاء في عبر

 ".الشحن عبر أوروبا أكثر اخضراراً 

لقد قبلنا : "PTVنائب رئيس إدارة المنتجات وتطوير البرمجيات في ، (Frank Felten)فرانك فِلتن يُضيف 

للمساعدة في تلبية  على مزيد من األماكن جغرافياً  منتجاتنا القائمة لتخطيط الطرق نشربكل سرور تحّدي 

، مع شبكته للجمعيات األعضاء، شريكاً يتطلع إلى األمام وُمبدع نستطيع معه IRUلقد أصبح . احتياجات السوق

 ".مواصلة تنمية حقيبتنا الدولية لالمدادات

 وهدف مشترك واحد شركاءثالثة 

كل شيء ينقل الناس والسلع حول العالم وهي في هذا المشروع مسؤولة عن  وتستمثلتخطط  PTVمجموعة 

 .تطوير البرمجيات، وتستضيف الحلول القائمة في الغيوم وإرسال الفواتير إلى الزبائن مع وظيفة المقاول

االتفاقيات مع  IRU قل، على كل قارة، وسوف يطورجمعية وطنية للن 03شبكة عالمية من أكثر من  IRUلدى 

 .الجمعيات التي يهمها األمر لخدمة آالف ُمشغلي النقل في مختلف البلدان التي هي أعضاء فيه

، معايير ومخطط IRU، الجمعية الهولندية للنقل واالمدادات، والتي هي أيضاً عضو في TLNلقد أسست جمعية 

مثال ُمجّرب ناجح لنموذج هذا  TLN. سنة 03طيلة أكثر من  PTVفي شراكة قديمة مع  (Benelux)البنلوكس 

 .م اليومستخد  مُ  0333التعاون مع أكثر من 



 ---النهاية  ---

 

 االتصاالت

 John Kiddجون ك ّد 

 IRUرئيس االتصاالت في 

 +06 00 860 0232: هاتف

 +06 28 001 8000: الخليوي
John.kidd@iru.org 

www.iru.org 

 

 (Kristina Stifter)كريستينا ست فتر 

 PTVرئيسة االتصاالت العالمية، مجموعة 

 +08-206-8106-010: هاتف
 kristina.stifter@ptvgroup.com 

uk/-http://newsroom.ptvgroup.com/en 

 

 مالحظات إلى الُمحّررين
 

 :الصور متوفرة

  لقطات من المنتج 

 النقل واالمدادات 

 إطالق األحداث في براغ وبوخارست 

 

 :روابط الشبكة
www.untrrplanner.ro 

  www.cbplanner.cz ( ًمتوفر قريبا ) 

 www.tlnplanner.nl 

 

  IRUحول 

IRU هو جمعية الصناعة العالمية للنقل الطرقي التي تقود الحركية المستدامة للناس والسلع عبر الكرة األرضية .

هو اليوم منظمة  IRU. للمساعدة في إعادة بناء الصناعة في أوروبا التي مزقتها الحرب 6800سنة  IRUُولد 

 www.iru.org. بلد في كل قارة 633دولية مستقلة نشطة في أكثر من 

  PTVحول 

كل شيء ينقل الناس والسلع حول العالم سواء كان النقل الطرقي، هيكليات  وتستمثلخطّت تُ  PTVمجموعة 

بفضل المعرفة . تقدم الشركة البرمجيات، البيانات، المحتوى، المشورة واألبحاث. التوزيع أو النقل الخاص والعام

لون على حلول موظف حول العالم يعم 133حوالي . موقعاً فريداً  PTVالخبيرة في تخطيط السير والنقل، تحتل 

 www.ptvgroup.com. قوية لإلدارات الحكومية، الدوائر الحكومية، التجارة والصناعة
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