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Elektronický výběr poplatků –
Personalizace palubního zařízení (OBE) –
Část 1: Rámec

ČSN P
CEN ISO/TS 21719-1

01 8369

idt ISO/TS 21719-1:2018

Electronic fee collection – Personalization of on-board equipment (OBE) –
Part 1: Framework

Perception de télépéage – Personnalisation des équipements embarqués –
Partie 1: Cadre

Elektronische Gebührenerhebung – Personalisierung von Onboard Einrichtungen –
Teil 1: Grundstruktur

Tato předběžná norma přejímá anglickou verzi technické specifikace CEN ISO/TS 21719-1:2018. Má
stejný
status jako oficiální verze.

This prestandard implements the English version of the Technical Specification CEN ISO/TS
21719-1:2018.
It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato technická specifikace popisuje:

·       celkový popis personalizačního procesu EFC;

·       popis funkcionality EFC, která může být použita pro personalizaci.

Personalizační proces se uskutečňuje v doméně entity, která je za aplikaci v OBE odpovědná.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Tato předběžná česká technická norma přejímá technickou specifikaci CEN ISO/TS 21719-1:2018
vydanou v souladu s vnitřními předpisy CEN/CENELEC, část 2 a je určena k ověření. Případné
připomínky k obsahu normy přijímá Česká agentura pro standardizaci.



Převzetí TS do národních norem členů CEN/CENELEC není povinné a tato TS nemusí být na národní
úrovni převzata jako normativní dokument.

Převzetí TS nevyžaduje zrušení konfliktních národních norem platných pro stejný předmět
normalizace. Je přípustné ponechat konfliktní národní normy v platnosti, dokud se nedosáhne
konečného rozhodnutí o možnosti převedení této CEN/TS na EN.

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 12813 (01 8389) Elektronický výběr poplatků (EFC) – Komunikace pro kontrolu shody
autonomních systémů

ČSN EN ISO 12855 (01 8295) Elektronický výběr poplatků (EFC) – Výměna informací mezi
poskytovateli
a výběrčími mýtného

ČSN EN ISO 13141 (01 8391) Elektronický výběr poplatků (EFC) – Služba posílení lokalizace pro
autonomní systémy

ČSN EN ISO 14906 (01 8382) Elektronický výběr mýtného (EFC) – Stanovení aplikačního rozhraní
pro vyhrazené spojení krátkého dosahu

ČSN ISO 17573 (01 8383) Elektronický výběr poplatků (EFC) – Architektura systémů zpoplatňujících
vozidla

ČSN EN ISO 17575-1 (01 8385) Elektronický výběr poplatků (EFC) – Definice aplikačního rozhraní
pro autonomní systémy – Část 1: Zpoplatňování

ČSN P CEN ISO/TS 19299 (01 8397) Elektronický výběr poplatků – Bezpečnostní rámec

TNI CEN/TR 16152 (01 8394) Elektronický výběr poplatků – Personalizace a montáž
předinstalovaných OBE

ČSN EN 15509 (01 8203) Elektronický výběr poplatků (EFC) – Aplikační profil interoperability pro
DSRC

Vysvětlivky k textu převzaté normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článku
„Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této
normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných
evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje překlad kapitoly 3 a 4 technické
specifikace.

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 136 Dopravní telematika



Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Jan Křivka

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.


