
 

  

ОТ КАКВО СЕ НУЖДАЯ, ЗА ДА 

ИЗПОЛЗВАМ АВТОМАТИЗИРАНИЯ 

ПОРТАЛ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ИЗПОЛЗВАНЕ НА 
АВТОМАТИЗИРАНИЯ 
ПОРТАЛ НА 
TEESPORT 

ИМАТЕ ЛИ УГОВОРЕН ЧАС В СИСТЕМАТА VBS? 

Всички резервации на контейнери трябва да бъдат свързани 

с уговорен час за камион, което трябва да бъде направено 

през Системата за резервации на превозни средства (VBS). 

VBS е уеб базирано приложение, което е достъпно от всеки 

компютър или мобилно устройство на: 

 

https://vbs.pdports.co.uk 

 

 

 

ИМАТЕ ЛИ ВАЛИДЕН ПРОПУСК ЗА ПРЕМИНАТ ВЪВЕЖДАЩ ПРОЦЕС? 

За да имат достъп до терминала, шофьорите трябва да имат валиден пропуск за преминат въвеждащ процес 

относно тежкотоварните превозни средства. 

Ако нямате валиден пропуск за преминат въвеждащ процес относно тежкотоварните превозни средства, моля, 

попълнете следното преди да пристигнете на терминала през уебсайта на PD Ports, който е достъпен от компютър и 

мобилни устройства на: 

https://www.intasite.com/kiosk/pd-ports-teesport/  

Можете също да използвате уебсайта, за да проверите дали имате валиден пропуск за преминат въвеждащ процес, 

ако не сте сигурни дали вашият е валиден. 

 
ИМАТЕ ЛИ КАРТА ЗА ДОСТЪП НА ВОДАЧА? 

Всички шофьори с валиден пропуск за преминат въвеждащ 

процес ще имат нужда от карта за контрол на достъпа на 

водача, каквато е показана на изображението. 

Тя може да бъде взета от пропускателния офис на Teesport  

 

ИМАТЕ ЛИ РЕЗЕРВАЦИЯ ЗА КОНТЕЙНЕР? 

Всички контейнери, които влизат в Teesport, трябва да имат 

валидна резервация с валиден идентификатор на 

контейнер. 

Всички контейнери, които напускат Teesport, трябва да имат 

валиден PIN код за освобождаване и съответните 

разрешителни. 

Ако контейнерите нямат съответната резервация и 

разрешителни, не може да бъде уговорен час за камион. 

https://vbs.pdports.co.uk/
https://www.intasite.com/kiosk/pd-ports-teesport/


 

  

КАК ДА ИЗПОЛЗВАМ 

АВТОМАТИЗИРАНИЯ ПОРТАЛ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА 
АВТОМАТИЗИРАНИЯ 
ПОРТАЛ НА 
TEESPORT 

КЪДЕ ТРЯБВА ДА ОТИДАТ ШОФЬОРИТЕ? 

Входящите превозни средства трябва да следват зеления 

маршрут, за да влязат в терминала.   

Шофьорите трябва да преминат през портала, използващ 

технология за оптично разпознаване на символи (OCR), а след 

това да отидат до някой от пунктовете, преди да получат пътен 

билет и да влязат в терминала. 

Изходящите превозни средства трябва да следват синия 

маршрут, за да излязат от терминала. 

Шофьорите трябва да преминат през портала с OCR 

технология и след това да отидат до някой от пунктовете, преди 

да получат EIR билет и да излязат от терминала. 

Всички извънгабаритни превозни средства, като например 

автовози, заводски или проектни товари, трябва да използват 

свръхшироката лента за достъп и НЕ трябва да се опитват 

да влизат през портала с OCR технология. 

 
КЪДЕ Е ГИШЕТО ЗА ОБСЛУЖВАНЕ? 

До сградата на гишето за обслужване се стига като следвате 

червения маршрут.  Гишето за обслужване работи 24 часа в 

денонощието, за да помага на шофьорите. 

Шофьорите трябва да паркират камиона си на определеното 

за това място, ако бъдат инструктирани да го направят, след 

което да отидат до рецепцията за шофьори, за да получат 

съдействие. 

КАКВО СЕ СЛУЧВА, АКО ИМА ПРОБЛЕМ? 

Може да бъдете помолени да напуснете терминала, за да 

разрешите проблем с резервация или контейнер.  Ако бъдете 

помолени да напуснете, моля, следвайте знаците към 

помещението за изчакване при Bran Sands. 

КЪДЕ МОГА ДА ПОЛУЧА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТОВА? 

На нашия уебсайт има раздел с често задавани въпроси, който съдържа информация за автоматизирания портал, 

системата VBS, пропуските за преминат въвеждащ процес и картите за достъп 

https://www.pdports.co.uk/gate-automation-frequently-asked-questions/ 
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