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Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 15638-5:2013. Má stejný status jako
oficiální verze.
This standard implements the English version of the International Standard ISO 15638-5:2013. It has
the same status as the official version.
Anotace obsahu
Tato norma navazuje na základní normu ISO 15638-1 ze souboru 19 norem pro jednotný rámec pro
regulaci/
dohled v nákladní dopravě. Norma definuje generická základní data o vozidle a základní aplikační data
pro služby. Data jsou ukládána ve vnitřním systému ve vozidle (IVS) a odsud přes definované rozhraní
přenášena pro účely regulace komerčních nákladních vozidel pomocí TARV.
Informace o vozidle jsou poskytovány se dvěma cíli: jednak interně pro kooperativní aplikace v rámci
TARV, jednak externě jako součást kooperativních systémů ITS týkajících se jak vozidel, tak
infrastruktury. Protože data jsou/budou požadována v zemích podle konkrétních požadavků místní
jurisdikce, vozidla provozující mezinárodní dopravu budou muset nabídnout interoperabilní služby
vozidla pomocí komunikace s místními systémy včetně sad dat popsaných touto normou.
Norma využívá mezinárodně platných číselníků, používá kódování a nabízí popis datových balíčků
a jejich agregací. Zároveň popisuje bezpečnostní a zabezpečovací opatření ohledně dat o vozidle
a nákladu, a také komunikaci vozidla s jinými stranami pomocí rozhraní.
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