ECT en Portbase starten pilot met iSHARE
Nieuwe datadienst voor een betere planning
Delft, 11 juli 2019 – Hutchison Ports ECT Rotterdam (ECT) en port community
platform Portbase zijn op 1 juli een pilot gestart om container data eerder te
delen. Met behulp van iSHARE wordt het mogelijk dat binnen logistieke ketens
veilig data wordt gedeeld zonder dat partijen een directe relatie met elkaar
hebben. De pilot wordt uitgevoerd in samenwerking met de verladers Nature’s
Pride en Total Produce.
Verladers hebben baat bij accurate en tijdige informatie over de status van hun container tijdens het
losproces op de terminal. Vooral het daadwerkelijke moment van lossing van de container is belangrijk.
Hiermee kunnen verladers hun eigen planning en processen verder optimaliseren. In het geval van
versproducten van verladers als Nature’s Pride en Total Produce, is de status van de container zelfs
bepalend voor het moment waarop de goederen op de markt worden gebracht.
In de huidige situatie krijgt een verlader of expediteur informatie van een terminal over een specifieke
container pas na het invoeren van verschillende gegevens, waaronder een pincode. Deze informatie is
niet standaard voor hen of andere betrokken partijen beschikbaar omdat niet direct bekend is wie met
wie informatie mag delen. Niet alleen levert dit veel handmatig werk op, maar partijen beschikken vaak
pas laat over deze pincode.
In de pilot levert ECT container data eerder en veilig aan de verladers Nature’s Pride en Total Produce.
Daarbij maakt ECT gebruik van data uit het port community systeem van Portbase. Met toestemming
van de eigenaar van een container deelt Portbase informatie over de container met de terminal. ECT
stelt vervolgens op haar beurt de informatie automatisch ter beschikking via haar nieuwe “MyTerminal
portal” aan geautoriseerde gebruikers van de pilotdeelnemers. Voor het verlenen van toestemming én
voor veilige identificatie maakt de pilot gebruik van de technische specificaties van iSHARE. ECT en
Portbase hebben hiervoor hun berichtenverkeer ingericht op basis van het afsprakenstelsel van
iSHARE.
De resultaten van de pilot zijn na de zomer bekend. ECT evalueert dan of deze wijze van identificatie,
authenticatie en autorisatie breder beschikbaar kan worden gesteld. ECT en Portbase verwachten dat
het afsprakenstelsel van iSHARE ook andere toepassingen op het gebied van data delen mogelijk
maakt.
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Over iSHARE
iSHARE is een set van afspraken waarmee partijen elkaar toegang verstrekken tot hun data. Zij
hanteren dezelfde manier van identificatie, authenticatie en autorisatie waardoor zij niet elke keer
opnieuw afspraken hoeven te maken om data te delen. Partijen die werken volgens de iSHAREafspraken kunnen onderling drempelloos data delen. iSHARE is een initiatief van de Topsector
Logistiek.
Over Hutchison Ports ECT Rotterdam
Hutchison Ports ECT Rotterdam (ECT) behoort tot de leidende en meest geavanceerde
containerterminal operators van Europa. In de haven van Rotterdam neemt ECT het grootste deel van
de overslag van containers voor haar rekening. ECT exploiteert in Rotterdam de ECT Delta terminal en
de ECT Euromax terminal, beide gelegen op de Maasvlakte.
European Gateway Services (EGS) maakt onderdeel uit van Hutchison Ports ECT Rotterdam. Als
belangrijk knooppunt van modaliteiten biedt ECT via EGS haar klanten alle voordelen van
synchromodaal vervoer.
Hutchison Ports ECT Rotterdam is onderdeel van Hutchison Ports, een dochter van multinational CK
Hutchison Holdings in Hong Kong. Hutchison Ports is ’s werelds grootste haveninvesteerder, ontwikkelaar en –operator. Hutchison Ports is momenteel actief in 52 havens, in 27 landen in Azië, het
Midden Oosten, Afrika, Europa, Amerika en Australië. Hutchison Ports heeft zijn logistiek- en transport
gerelateerde activiteiten wereldwijd uitgebreid. Deze activiteiten omvatten onder meer cruiseterminals,
luchthavens, distributiecentra, spoordiensten en scheepsreparatiefaciliteiten.
Over Portbase
Portbase is als dochter van de havenbedrijven van Amsterdam (25%) en Rotterdam (75%) aangesteld
als uitvoeringsorganisatie voor het beheren van de digitale haveninfrastructuur en kernprocessen in de
haven. Portbase beheert het port community system van de Nederlandse havens. Het port community
system verbindt alle partijen in de logistieke ketens van de Nederlandse havens. Via het Port
Community System faciliteert Portbase datadeling tussen bedrijven en informatie-uitwisseling met
overheden om sneller en efficiënter te werken. Ons doel: de Nederlandse havencommunity en daarmee
de havens, de slimste van Europa te maken. Portbase is neutraal, non-profit, werk cost-based en heeft
geen winstoogmerk. Via het Port Community System (PCS) doen meer dan 4000 bedrijven papierloos
zaken in de Nederlandse havens.

