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Thông tin về ISL
Giải pháp sáng tạo trong Logistics Vận tải biển

Đăc điểm pháp lí

Tổ chức tư nhân phi lợi nhuận và độc lập

Thành lập

1954

Đội ngũ

50 chuyên gia trong các nhóm chuyên môn

Ban giám đốc

Giáo sư – Tiến sỹ Burkhard Lemper (chủ tịch)
Giáo sư – Tiến sỹ Frank Arendt

Hội đồng quản trị

Các nhà quản trị trong lĩnh vực công nghiệp,
khoa học và chính trị

Hội đồng cố vấn
khoa học

Các chuyên gia trong ngành công nghiệp vận tải,
trong lĩnh vực thương mại và khoa học

Nhà tài trợ

Các công ty và cá nhân trong ngành công nghiệp
vận tải biển

ISL – Học viện Kinh tế vận tải biển và Logistics được thành lập tại Bremen vào năm
1954. Bằng việc kết hợp khoa học truyền thống và hiện đại, chúng tôi đã định vị là một
trong những học viện hàng đầu ở châu Âu trong lĩnh vực nghiên cứu hàng hải, tư vấn
và chuyển giao tri thức.
Ngày nay, khoảng 50 chuyên gia tại trụ sở của chúng tôi tại Bremen và Bremerhaven
đảm nhận các dự án toàn cầu theo các nhóm chuyên môn. Dù ở Trung Quốc hay Đông
Nam Á, Ả Rập Xê Út, Nga hay Ukraina, dù trong lĩnh vực hệ thống logistics, kinh tế vận
tải biển và vận tải hay thông tin logistics, chúng tôi đảm bảo rằng những ý tưởng sáng
tạo được phát triển thành các giải pháp với sự ứng dụng thực tế, đại diện cho đối tác dự
án của chúng tôi, các cơ quan nhà nước hay tư nhân, ở phạm vi trong hay ngoài nước.
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Hệ thống Logistics
Tiến sỹ Thomas Nobel
Trong bộ phận Logistics, chúng tôi giải quyết các vấn
đề liên quan tới tương lai của logistics cho các khách
hàng. Thế mạnh chính của chúng tôi trong lĩnh vực này
là sự kết hợp toàn diện hệ thống vận tải đa phương
thức và cấu trúc của mạng lưới khu vực bao gồm các trung tâm chuyển tải
và logistics. Ngoài ra, chúng tôi tập trung ở lĩnh vực phát triển định hướng
quy trình của mô hình quản trị kinh doanh bền vững, quản trị tri thức
và kiểm soát hợp tác, ví dụ trong mạng lưới logistics và chuỗi cung ứng.
Phương pháp tiếp cận sáng tạo và khoa học được áp dụng và cải tiến trong
các vấn đề như logistics trung gian, kiểm soát chuỗi cung ứng, hiệu quả tài
nguyên hay hệ thống đa trung gian.
Thông qua việc trao đổi chặt chẽ với các chuyên gia trên khắp thế giới,
chúng tôi có khả năng cung cấp cho khách hàng các dịch vụ đa dạng. Đối
tác dự án của chúng tôi là các công ty trong lĩnh vực công nghiệp hàng hải,
thương mại, sản xuất và logistics cũng như tổ chức EU, chính quyền liên
bang, hay địa phương.

Vận tải và Kinh tế vận tải biển
Giáo sư – Tiến sỹ Burkhard Lemper
Bộ phận Vận tải và Kinh tế vận tải biển tư vấn khách
hàng trong lĩnh vực chính trị, kinh doanh và hành chính
liên quan tới vận tải và cảng biển bao gồm hoạt động
khai thác hậu phương và đóng tàu. Những phân tích
chuyên sâu về các yếu tố ảnh hưởng và sự phụ thuộc cũng như sự phát
triển của dự báo thị trường hàng hải là nền tảng nghiên cứu của chúng tôi
trong lĩnh vực này. Các chuyên gia của chúng tôi cũng vận dụng các mô
hình cho chính sách vận tải ở mức độ vùng, quốc gia và quốc tế, đồng thời
phát triển phương pháp định tính, định lượng cho việc lập kế hoạch và mô
hình hạ tầng giao thông trong vận tải bộ và đường sắt.
Một cách tổng quát, ISL cung cấp phạm vi rộng của dịch vụ thông tin và cơ
sở dữ liệu dựa vào các thông tin chuyên sâu về thị trường. Cùng với các yếu
tố kinh tế, chúng tôi giải quyết các vấn đề về vận tải và môi trường ở mức
độ ngày càng nhiều.
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Thông tin Logistics
Giáo sư – Tiến sỹ Frank Arendt
Bộ phận Thông tin Logistics cung cấp các dịch vụ, sản
phẩm và nghiên cứu mới với chất lượng cao liên quan
tới công nghệ thông tin và mô phỏng trong công nghiệp
vận tải. Để đạt được điều đó, đội ngũ chuyên gia của
chúng tôi chuyên biệt trong lĩnh vực mô phỏng quy trình của logistics với
việc quản trị dự án và tư vấn hệ thống IT một cách hiệu quả. Cho dù các
công việc liên quan tới việc phát triển và thiết lập mạng lưới IT cho việc
phối hợp trong chuỗi vận tải (trong nội bộ, trên trang web ), việc sử dụng
các phương pháp định tính để hỗ trợ quy trình lập kế hoạch và tối ưu
của quy trình logistics hoặc việc lập kế hoạch và giám sát chuỗi vận tải đa
phương thức bằng phương tiện quản lý sự kiện chuỗi cung ứng chủ động
– công việc của chúng tôi hướng tới khách hàng và các công việc được giao
phó trong khi vận dụng các phương pháp và quy trình khả thi. Chúng tôi
theo sát khách hàng trong tất cả các giai đoạn của dự án: phân tích, thiết
kế, ứng dụng, lắp đặt, bảo trì và nâng cấp.
Hai lĩnh vực phát triển chính đã được thiết lập tại Bremerhaven:

Tối ưu và mô phỏng
Trong khoảng 20 năm qua, lĩnh vực tối ưu và mô phỏng của chúng tôi đã
phát triển các hệ thống mô phỏng, được sử dụng khắp thế giới để tối ưu
hóa việc lập kế hoạch cảng biển, bến container và phân tích mạng lưới vận
tải. Hiện tại trong lĩnh vực này, chúng tôi mở rộng thêm các thông số về
năng suất với sự đánh giá về các tác động sinh thái và liên kết mô hình mô
phỏng với các phần mềm kiểm soát thực tế, đặc biệt liên quan tới hệ thống
logistics với mức độ tự động hóa cao.

Nhận diện xe tải và an toàn vận tải container
Lĩnh vực nghiên cứu này hướng tới các vấn đề hiện tại của an toàn container
trong khuôn khổ các dự án quốc gia và quốc tế , được phối hợp với các đối
tác trong ngành công nghiệp vận tải và tổ chức khác. Công việc của chúng
tôi trong lĩnh vực này tập trung vào việc nâng cao mức độ minh bạch và
từ đó, tính hiệu quả của vận tải container, ví dụ như bằng cách thức nhận
diện tự động container. Nghiên cứu của chúng tôi dựa vào các nghiên cứu
rộng về các quy trình, nguyên tắc pháp lí và điều khoản cũng như các tiêu
chuẩn toàn cầu.
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InfoCenter ISL / thư viện và InfoLine ISL / Webshop
Là một trong những trung tâm chính của châu Âu về thông tin và dữ liệu
trong ngành vận tải biển, InfoCenter ISL cung cấp dịch vụ thông tin một
cách nhanh chóng, đầy đủ và chuyên nghiệp liên quan tới các ngành công
nghiệp, thị trường và công ty trong lĩnh vực kinh tế vận tải biển, vận tải và
logistics. Các ấn bản kỹ thuật, tạp chí trong nước và quốc tế, nghiên cứu thị
trường, đăng kiểm tàu biển, thống kê kinh tế và cảng biển, cùng các đường
dẫn trên internet được lưu trữ và đánh giá. Dữ liệu về thông tin của chúng
tôi bao gồm:
• Trên 124,000 tài liệu về lĩnh vực hàng hải
• Thư viện tham khảo tại Bremen (khoảng 130,000 đầu sách và 230
tạp chí chuyên đề được cập nhật thường xuyên)
InfoLine ISL bổ sung vào phạm vi dịch vụ thông tin của chúng tôi với rất
nhiều ấn bản, có thể tham khảo trên cổng thông tin của Webshop (https://
shop.isl.org). Một vài ấn bản chính là:
• ISL Shipping Statistics and Market Review (SSMR)
Thống kê tàu biển và tổng quan về thị trường
• ISL Shipping Statistics Yearbook (SSYB)
Thống kê tàu biển hàng năm
• ISL Monthly Container Port Monitor (MCPM)
Theo dõi về cảng container hàng tháng
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