
 

  

DE CE AM NEVOIE PENTRU A UTILIZA 

POARTA AUTOMATIZATĂ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UTILIZAREA PORȚII 
AUTOMATIZATE 
TEESPORT 

AVEȚ I O PROGRAMARE ÎN VBS? 

Toate rezervările pentru unităț i trebuie să fie asociate 

cu o programare pentru camion, care trebuie 

efectuată prin intermediul Sistemului de rezervare pentru 

autovehicule (VBS). 

VBS este o aplicaț ie web care poate fi accesată de pe 

orice calculator sau dispozitiv mobil la: 

 

https://vbs.pdports.co.uk 

 

 

 

AVEȚ I UN CERTIFICAT DE INSTRUIRE VALABIL? 

Ș oferii trebuie să aibă un certificat de instruire pentru tiruri specific unităț ii valabil pentru a avea acces la terminal. 

În cazul în care nu aveț i un certificat de instruire pentru tiruri specific unităț ii valabil, trebuie să parcurgeț i 

procesul de instruire înainte de a ajunge la terminale, accesând site-ul web PD Ports de pe calculator sau 

dispozitive mobile la: 

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

Puteț i utiliza site-ul web ș i pentru a verifica certificatul de instruire, în cazul în care nu aveț i siguranț a că acesta 

este valabil. 

 

AVEȚ I UN CARD DE ACCES PENTRU Ș OFER? 

Toț i ș oferii care au un certificat de instruire valabil au 

nevoie de un Card de control al accesului pentru ș ofer, 

precum cel din imagine. 

Acesta poate fi ridicat de la Biroul Permise din incinta 

Teesport  

 

AVEȚ I O PROGRAMARE PENTRU UNITATE? 

Toate unităț ile care intră în incinta Teesport trebuie să 

aibă o rezervare valabilă cu un cod de identificare 

valabil pentru unitate. 

Toate unităț ile care părăsesc incinta Teesport trebuie să 

aibă un cod PIN valabil eliberat ș i autorizaț ii adecvate. 

În cazul în care unităț ile nu au o rezervare sau autorizaț ii 

valabile, nu se poate face o programare pentru camion. 
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CUM UTILIZEZ POARTA AUTOMATIZATĂ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILIZAREA PORȚII 
AUTOMATIZATE 
TEESPORT 

UNDE TREBUIE SĂ MEARGĂ Ș OFERII? 

Traficul de intrare trebuie să urmeze traseul verde până la 

terminal.   

Pentru a intra în terminal, ș oferii trebuie să treacă prin 

portalul OCR ș i apoi să meargă la un chioș c pentru a 

ridica un tichet de dirijare. 

Traficul de ieș ire trebuie să urmeze traseul albastru pentru 

a ieș i din terminal. 

Ș oferii trebuie să treacă prin portalul OCR ș i apoi să 

meargă la un chioș c pentru a ridica un tichet de transfer 

de echipamente (EIR) ș i a ieș i din terminal. 

Toate autovehiculele supradimensionate cum ar fi 

camioanele platformă pentru transport de automobile, 

utilaje sau transporturi speciale trebuie să utilizeze banda 

de acces lată FĂRĂ a încerca să treacă prin portalul OCR. 

 UNDE ESTE BIROUL DE SERVICII? 

Accesul la clădirea Biroului de servicii se face pe traseul 

roș u.  Biroul de servicii este la dispoziț ia ș oferilor 24 de 

ore din 24. 

Ș oferii trebuie să parcheze în zona special amenajată în 

acest scop conform indicaț iilor ș i trebuie să meargă la 

recepț ia pentru ș oferi pentru a solicita asistenț ă. 

DACĂ EXISTĂ O PROBLEMĂ? 

Vi se poate solicita să părăsiț i terminalul pentru a 

rezolva o problemă legată de o rezervare sau o unitate.  

În cazul în care vi se solicită să părăsiț i terminalul, 

urmaț i indicatoarele către zona de aș teptare de la 

Bran Sands. 

DE UNDE POT OBȚ INE MAI MULTE INFORMAȚ II ÎN ACEASTĂ PRIVINȚ Ă? 

Pe site-ul nostru web există o secț iune cu întrebări frecvente care conț ine informaț ii cu privire la poarta 

automată, Sistemul de rezervare pentru autovehicule (VBS), certificatul de instruire ș i cardurile de acces 

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