YENĠ ÜRÜN
Eurocodes Plus
Avrupa Yapısal Tasarım Standartlarının
( Eurocodes) uygulanmasını ve
kullanımını kolaylaştıran „‟Online‟‟ araçtır

raising standards worldwide™

www.bsigroup.com/EurocodesPlus

Avrupa Yapısal Standartları (Eurocodes) ile ÇalıĢmanın Stresini Üzerinizden Atın!
Zamandan kazanım
İhtiyacınız olanı hızlıca bulmanız ve Eurocodelar‟ı
daha hızlı uygulamanızda yardımcı olur.

Stresinizi azaltma
Daima doğru ve güncel dokümanlara erişim sağlamanızı
sağlar.

Rekabet avantajı kazanma
Eurocode‟ları iş akışınıza entegre ederken, yeni iş
bağlantılarının yapılmasına ve projelerin daha iyi ve
kolay yönetilmesine yardımcı olur.

Bilgi tabanı oluĢturma
İşbirliği içinde çalışma – notların paylaşılması,
yorumlanması, konu üzerinde uzmanlık
kazandırmada etkili olur.

Eurocodes Plus Ġçinde yer alan içerik kapsamı
Eurocodes (Avrupa Yapısal Std.)

Uygulama Standartları

İngiliz Ulusal Ek Standartları

Çelişkili Olmayan
Karşılıksız Bilgiler

Aktif Olmayan İngiliz
Standartları

En önde gelen mühendislik firmaları ile iĢbirliği yapılarak geliĢtirilmiĢtir.
firms
Eurocodes Plus; yapısal tasarım projelerinde Eurocode’larla
çalıĢmayı kolaylaĢtıran ve hızlandıran online bir araçtır.
Çalışma yönteminize uyacak şekilde tasarlanmıştır.

Eurocodes Plus’ın kullanıcılarınıza daha iyi ve daha ekonomik
servis sunmanızda sizlere yardımcı olması için 5 neden:
1

2

ĠHTĠYACINIZ OLAN BĠLGĠYE KOLAYCA
ERĠġĠLMEKTEDĠR
Eurocodes birbirine bağlı dokümanların bileşiminden
oluşmaktadır. Bu dokümanlar temel kodlar, materyal
kodları, ulusal kodlar, çelişkili olmayan, tutarlı
bilgilerdir. Projeniz için ihtiyaç duyduğunuz doküman
bölümlerinin belirlenmesi zaman kaybı yaratabilir.
Eurocodes Plus‟ın arama motoru ihtiyacınız olan tüm
bilgileri size iletmekte ve sadece doğru dokümanı değil
aradığınız bilgiye ait ilgili bölüme direkt olarak erişim
sağlamaktadır.
DAĠMA GÜNCEL BĠLGĠYE ERĠġĠM
The Eurocodes sürekli güncellenen 10.000 sayfadan
fazla bilgiden oluşmaktadır. Eurocodes Plus
BSI tarafından basılmakta olan dokümanların
güncelliğini garanti etmektedir.
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PRATĠK TAVSĠYELERĠN KULLANIMI
Yeni Eurocode‟ların nasıl kullanılacağı her zaman açık
değildir. Bu konuda kullanıcılara yardım etmek için pratik,
hakemli rehber bilgiler eurocodes uzmanları tarafından
arayüz üzerinde sunulmaktadır. Kullanıcılar kullanım ile
ilgili bir problem yaşadıkları zaman tavsiyelere arayüzden
kolaylıkla erişerek problemlerini çözebilmektedirler.
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HIZLI ÖĞRENĠM ÖZELLĠĞĠ
Eurocodes ile ilgili deneyim kazandıkça, notlarla
öğrenim hızınızı arttırabilirsiniz. Notları arayüzde
kolaylıkla kullanabilir ve herkesin öğrenimini
hızlandırmak için kendi notlarınızı diğer kullanıcılarla
paylaşabilirsiniz.

5

BRITISH STANDARDS ĠLE KARġILAġTIRMA
Eurocodes PLUS; Avrupa Yapısal Tasarım
Standartlarının, aktif olmayan British Standarts dahil
olmak üzere standartlar ile karşılaştırılmasına imkan
sunmaktadır.

Eurocodes Plus; online bilgiden çok daha fazlasıdır. Kısa zaman içinde Eurocode‟ların
uygulanmasında uzmanlık kazanılmasını sağlamaktadır, böylelikle projeler daha hızlı
sunularak rakip firmalar karşısında avantaj sağlanmaktadır.

Eurocodes Plus ile çalıĢmaya baĢlamak için bir sonraki sayfaya geçiniz

Eurocodes Plus ile bugün çalıĢmaya baĢlayabilirsiniz!
Başlamak için şu adresi ziyaret ediniz www.bsigroup.com/EurocodesPlus
• Kullanım kılavuzunu indiriniz. Eurocodes
Plus‟ın nasıl çalıştığı ile ilgili adım adım
talimatları takip ediniz.
• Online demoyu izleyiniz. Eurocodes Plus‟ın
fonksiyonelliğini çalışırken görüntüleyiniz.

“Bence bu çok iyi bir ürün ve tasarımcılar için
oldukça önemli bir araç. Güncel Eurocode‟lar ve
önceki standartlar arasındaki linkler ürüne
ekstra bir değer kazandırmakta.”
Eurocodes Komite üyesi ve uzman kullanıcı
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