Pelabuhan Cerdas, Layanan Inovatif

Posisi Perkembangan Pelabuhan

Pelabuhan komersial internasional

Prospek Masa Depan
Sistem Pelabuhan pengelolaan otomatis
Perusahaan terus mengintegrasikan sistem bisnis,
operasi Pelabuhan secara elektronik yang komprehensif, agar pelanggan dapat dengan segera mengikuti
dinamika bisnis dan operasi Pelabuhan. Melalui vessel
traffic service (VTS), automatic identification system
(AIS), Identifikasi Frekuensi Radio (RFID), alokasi kru
melalui komputer, International Ship and Port Facility
Security (ISPS), sistem pemantauan Pelabuhan (CCTV)
dan perlengkapan lainnya.
Managemen Pengelolaan Otomatisasi
Di bagian manajemen lini belakang, serta melalui otomatisasi toko, identifikasi kargo, pemosisi, manajemen
pergudangan, pelacakan logistik, pengawasan bea cukai
dan aspek lain dari aplikasi otomatis membuat akses
kapal dan arus kargo yang nyaman dan aman.

Akademi Perkembangan Maritim Basis Pelatihan Bakat Maritim

Mengontrol rute pelayaran kontainer, posisi hub yang stabil

Perusahaan di Pelabuhan Taichung membangun
taman pendidikan dan pelatihan, serta pada
tahun 2015 mendirikan Akademi Perkembangan
Maritim, secara aktif mendukung kebijakan
pemerintah dan tren perkembangan industri,
membangun rencana pelatihan sumber daya
dengan tujuan menjadi pusat pelatihan pendidikan bertingkat internasional.

Mempromosikan pelayaran kapal pesiar, mengumpulkan turis pariwisata

Membangun basis logistik, aktif dalam perkembangan ekonomi dan perdagangan

Menuju Pelabuhan cerdas, mengejar perkembangan berkelanjutan

Pelabuhan
Taipei

Pelabuhan komersial domestik

‧Pelabuhan transportasi penumpang dan barang
dua benua dan nilai tambah industri
‧Pelabuhan penyimpanan dan transportasi energi
dan bahan pokok
‧Basis perkembangan manufaktur dekat pelabuhan

Pelabuhan
Taichung

Daur ulang asset Pelabuhan, membuka kesempatan tepi laut
Mendukung tenaga angin lepas pantai, mengembangkan bisnis beragam

‧Pelabuhan kontainer rute perjalanan laut
‧Pelabuhan pengiriman laut ekspres dan
transportasi laut dan udara
‧Pelabuhan logistik otomotif dan industri lainnya

Pelabuhan
Keelung

Pelabuhan
Suao
‧Pelabuhan ekspor impor barang
daerah Lan Yang
‧Pelabuhan rekreasi pariwista

Pelabuhan
Hualien

‧Pelabuhan utama antar Penghu dan daerah
luar serta antar pulau
‧Pelabuhan Xiaosantong dua benua
‧Pelabuhan pariwisata dan hidrofilik

‧Pelabuhan ekspor impor barang
daerah timur
‧Pelabuhan rekreasi pariwista

Pelabuhan
Penghu

‧Pelabuhan operasi pengiriman lingkar
dan luar pulau
‧Pelabuhan pariwisata dan hidrofilik

‧Pelabuhan kontainer dengan rute
pelayaran samudera
‧Pelabuhan asal keberangkatan
kapal pesiar

Pelabuhan
Budai

‧Pelabuhan barang curah dan pengiriman
laut ekspres
‧Pelabuhan rekreasi pariwista
‧Pelabuhan pusat kontainer antar benua
‧Pelabuhan operasi logistik cerdas
‧Pelabuhan transportasi penumpang
dan rekreasi pariwista

Pelabuhan
Anping
Pelabuhan
Kaohsiung
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Hub Asia,
Lintas Dunia

Dalam sistem maritim global, Taiwan merupakan
titik pertemuan rute pelayaran yang harus dilalui
antar Pesisir Barat Amerika Serikat dan Asia Pasifik.
Karena letak geografisnya yang unik, Taiwan telah
menjadi pusat transit untuk laut dan samudera di
Asia timur. Dalam beberapa tahun terakhir, bangkitnya perekonomian Cina, Asia Tenggara, serta
perkembangan sistem perdagangan Asia Timur
Raya. Persaingan Pelabuhan di asia sangat sengit.
Keunggulan lingkungan alami Pelabuhan dan
efisiensi peningkatan layanan yang berkelanjutan
merupakan unsur penting bagi kelanjutan Taiwan
sebagai pusat ekonomi Asia Pasifik.

“ Dengan inovasi sebagai inti, menjelajahi dunia,
menjadi grup operator Pelabuhan yang unggul di dunia ＂

“ Membangun Pelabuhan dengan kualitas yang luar biasa,
sehingga arus sumber daya manusia, logistik,
finansial Taiwan dapat berkonvergensi dengan dunia ＂

Integrasi Sumber Daya, Operasi yang Inovatif
Taiwan International Ports Corporation, Ltd. merupakan perusahaan milik negara yang merupakan
bagian dari Kementerian Perhubungan. Pada 1 Maret 2012 bersama dengan tim pemerintah membuat satu langkah kemajuan, Kementerian Perhubungan di bawah yurisdiksi-nya mendirikan “Kementerian Transportasi Biro Kemaritiman“ dan “Taiwan International Ports Corporation, Ltd”. Biro Port
Kemaritiman bertanggung jawab atas hal kebijakan maritim dan kekuasaan umum Pelabuhan, Taiwan
International Ports Corporation, Ltd berfokus pada pengoperasian bisnis Pelabuhan, mengintegrasikan berbagai sumber daya Pelabuhan internasional dalam negeri. Perusahaan melalui pemikiran
inovatif dan kapasitas diversifikasi manajemen, memperkuat efisiensi kinerja dan fleksibilitas Pelabuhan, memajukan perkembangan area bisnis internasional Pelabuhan dan industri sekitarnya. Meningkatkan daya saing Pelabuhan negara di tingkat internasional.
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Pelabuhan Berkualitas,
Hub Transit
Pelabuhan Taiwan telah memiliki kemampuan
untuk menampung berbagai jenis kapal besar
untuk berlabuh, serta melalui operasi bongkar
muat berkinerja tinggi, dapat menyediakan
layanan Pelabuhan yang lebih sempurna kepada
pelanggan.
Pelabuhan di Taiwan dengan “hub transit” sebagai
inti perkembangan, mengembangkan Pelabuhan
besar “puluhan juta TEU”-Pelabuhan Kaohsiung.
Sebagai tanggapan atas tren kapal berskala besar
(berskala 20.000 TEU ke atas), perusahaan selain
membangun pusat kontainer besar yang baru,
juga mengeluarkan berbagai macam program
penghargaan, mendorong pembukaan rute pelayaran baru serta menaikkan kapasitas volume
barang, agar dapat menyediakan pelanggan
berbagai pilihan transportasi yang lebih nyaman.

Pelabuhan Perdagangan Bebas,
Operasi Bisnis Model Baru yang Beragam
Taiwan memiliki total 6 zona perdagangan bebas,
yaitu zona perdagangan bebas Pelabuhan
Keelung, Pelabuhan Taipei, Pelabuhan Suao,
Pelabuhan Taichung, Pelabuhan Kaohsiung, serta
Pelabuhan Anping.
Perusahaan mengembangkan bisnis zona perdagangan bebas di Pelabuhan, secara aktif mengembangkan LME penyimpanan logam non ferro,
lingkungan operasi kargo Multi-Country Consolidation (MCC) yang praktis, serta pengiriman laut
ekspres, e-commerce lintas batas, bisnis inovatif
zona Pelabuhan bebas seperti gudang luar negeri
(bisnis inovatif tersebut di atas dapat ditampilan
melalui gambar), memanfaatkan keunggulan zona
Pelabuhan bebas, menarik barang datang ke
Taiwan untuk transit, mendirikan pusat pengiriman
di Taiwan. Pebisnis juga dapat melalui model bisnis
kerja sama depan toko belakang pabrik dan
efisiensi dari kemenangan bersama bisnis, mencapai tujuan operasi beragam dan perluasan bisnis.

Tujuan Baru Pesiar,
Pelabuhan Selatan dan Utara

Enam Ceruk Utama
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Layanan
satu atap

Di dalam Perbatasan
tapi di luar
Bea Cukai

Mengizinkan
pemrosesan
yang mendalam

Barang bebas dari pemeriksaan,
pengujian, dan pengawalan.
Laporan bulanan tersebut
diterapkan untuk peredaran
barang di wilayah pajak dalam
negeri dan daerah berikat

Kontrol ruang dan penyimpanan buku elektronik, Bea
Cukai. Menggunakan fungsi
audit jarak jauh

Dikecualikan dari tarif, pajak
komoditas, pajak usaha, tembakau
tembakau & pajak, kesehatan
masyarakat & kesejahteraan
karena produk tembakau, biaya
layanan promosi perdagangan,
pelayanan Pelabuhan. Asing
untung-untungan dikecualikan
dari pajak penghasilan bisnis

One stop konsultasi dan
pelayanan administrasi

Barang dikecualikan dari bea
dan pajak yang terkait dan
bebas dari pembatasan impor
sebagaimana diatur dalam
tindakan, peraturan atau perintah lainnya

Pengolahan mendalam diperbolehkan untuk FTZ termasuk
perakitan, pengolahan, manufaktur, dll

Taiwan memiliki sumber daya pariwisata yang unik, beberapa
tahun ini menarik perhatian turis kapal pesiar dari seluruh
dunia untuk berkunjung, menjadi titik berlabuh kapal pesiar
penting di Asia. Empat kantor cabang Taiwan International
Ports Corporation, Ltd berkomitmen sepenuhnya pada
perkembangan tempat wisata, memperbaiki proses bea cukai
untuk turis. Demi menyambut kapal pesiar datang ke Taiwan,
secara aktif meningkatkan fasilitas Pelabuhan, serta memadukan konsep pembangunan tepi laut, menjadi Pelabuhan kapal
pesiar yang paling memiliki pesona wisata di Asia.

Tujuan Baru Pesiar

Taiwan International Ports Corporation, Ltd. telah menjadikan
bisnis wisata pelayaran internasional sebagai strategi penting
dalam operasi diversifikasi, berusaha sepenuhnya memadukan sumber daya pariwisata ciri khas lokal, memajukan kemakmuran ekonomi industri daerah, serta secara aktif mempromosikan rencana pelayaran Pelabuhan Kaohsiung, Pelabuhan
Keelung, dua Pelabuhan asal keberangkatan utara dan selatan.
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Sertifikasi Pelabuhan Ekologis,
Pertama di Asia
Perusahaan melalui empat orientasi penting “transportasi penumpang”, “transportasi barang”, “lingkungan
Pelabuhan”, “perkembangan kota/masyarakat” melaksanakan program dorongan Pelabuhan hijau. Saat ini
bisnis Pelabuhan internasional yang dikelola oleh
perusahaan, termasuk Keelung, Taichung, Kaohsiung,
Hualien, Taipei, Suao dan Anping, semua telah
mendapat sertifikasi Pelabuhan ekologis, meruvpakan
satu-satunya kelompok Pelabuhan yang memperoleh
sertifikasi Pelabuhan ekologis di wilayah Asia. Kawasan
laut di tepi barat Taiwan memiliki medan angin yang
bagus, perusahaan secara aktif megikuti kebijakan
politik sumber energi tenaga angin lepas pantai
negara, melakukan investasi terhadap
berbagai fasilitas dasar tenaga angin
Pelabuhan, layanan operasi dan
pemeliharaan kapal, pelatihan dasar
keamanan, dan lain-lain.

