BSOL Academic

Yeni nesil uzmanları yetiştirmek için
standartları sınıf ortamına taşır
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Giriş
BSI, 1901 yılından beri mükemmelliği
işyerinde bir alışkanlığa dönüştürmektedir.
İlk Ulusal Standartlar Kurumu olarak,
dünyanın en yaygın olarak benimsenmiş
standartlarının birçoğunu üretmiştir. Bu
standartların arasında ISO 9001 ve ISO
14001 de bulunmaktadır. Bunu, endüstriyle
olan kapsamlı bağlantılarımız aracılığıyla ve
küresel çapta binlerce bağımsız uzmanla
birlikte çalışarak gerçekleştirmekteyiz.
Birlikte, ürün ve iş süreçleri alanında
mükemmeliyet standartlarını
şekillendiriyoruz.

Şimdi, siz ve öğrencileriniz endüstriye yön
veren yüksek kaliteli bilgilere erişebilirsiniz.
Standartlara erişim, öğrencilerinizi,
üniversiteden sonraki hayat için
hazırlamanıza yardımcı olacak ve onlara,
konuları hakkında mükemmel bir teknik
bilgi birikimi sağlayacaktır. Ayrıca, yeni
nesil uzmanlar olarak sektörde yerlerini
almalarına da yardımcı olacaktır.

Sürekli olarak bilgiyi uygulayabilir, sorunları
tespit ve analiz edip çözebilir olarak kabul
gören muhteşem öğrenciler yetiştirebiliyor
olmak ise kurumunuzun saygınlığını,
derecelendirmesini arttıracak, uzun vadeli
başarısını garanti altına alacaktır.

BSOL Türkiye ekibi
Size özel ihtiyaçlarınız konusunda yardımcı olmak için her
zaman yanınızda.
BSOL Türkiye ekibine istediğiniz zaman erişebilir,
kurumunuzu ziyaret etmeleri için davet edebilirsiniz.
Arayın: 0216 464 33 00 - 0312 440 91 71
veya e-posta gönderin: bilgi@geminibilgi.com.tr
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BSOL Academic
BSOL Academic, dünyanın lider standart geliştirme organizasyonlarının ürettiği 100.000’in üzerinde standardın tam metinlerini
sunan özgün bir kaynaktır. Ülkelere ve endüstrilere özel belgelerle birlikte tüm yaygın kabul gören standartlar, öğrencilerin bilgileri
karşılaştırmalarına yardımcı olmak için hazırdır.
BSOL Academic şunları sağlamaktadır:

Endüstri en iyi uygulamalarına
eksiksiz erişim
BSOL Academic içerisinde yer alan
standartlar şu anda 50 ülkede yaklaşık
8000 yerde kullanılmaktadır. Bu
standartlar, afet kurtarmadan enerji
yönetimine ve ürün geliştirmeden
hizmet sunumuna uzanan geniş çaplı
şekilde küresel ölçekten en iyi endüstri
uygulamalarını sunmaktadır. BSOL
Academic, öğrencilerin standart bilgilerini
yorumlamalarına ve en iyi bilgilerin nasıl
uygulanabileceğini anlamalarına yardımcı
olmaktadır. Bunun ise öğrencilerin istihdam
fırsatlarını arttıracak vazgeçilmez bir beceri
olduğu şüphesizdir.

Lider standart organizasyonları
ve uzmanları tarafından
oluşturulmuştur
BSOL Academic, 100.000’den fazla İngiliz
ve benimsenmiş Avrupa ve Uluslararası
standardın tam metinlerine erişim
sağlamaktadır. İçerik, lider standart
geliştirme kurumları tarafından geliştirilmiş
olup güvenilirdir.

S19019_BSI_4pp A4 Turkish Academic Doc AW.indd 3

Tüm endüstri sektörleri ve
konularını güncel ve kapsamlı bir
şekilde içerir
50’den fazla modül içeren BSOL Academic,
yönetim, finans, teknoloji, gıda, ulaşım,
enerji, tekstil, bilim ve sağlık gibi çok geniş
bir disiplin yelpazesini kapsamaktadır. Tüm
öğrencileriniz ve araştırmacılarınız için
vazgeçilmez bir kaynaktır. En yeni haberler
ve gelişmelerle ilgili bilgi sahibi olmanız için
içerik her gün güncellenmekte, belgelerin
zaman içerisindeki evriminin kullanıcılar
tarafından anlaşılabilmesi için ise revize
edilmiş ve iptal edilmiş eski standartlar
içerikte yer almaya devam etmektedir.

Eğitim ve öğretimi destekleyen
araçlar
BSOL Academic, eğitim ve öğretimi
destekleyen bir araç yelpazesi
de içermektedir. Bildirim uyarıları
ayarlayabilmek kullanıcıların en yeni
bilgilerden haberdar olmalarını sağlarken,
gözatma ve arama araçları da standart
ve bilgilerin hızlı ve kolay bir şekilde
bulunmasını sağlamaktadır.

Bütçe gerekliliklerine uygun olarak
ekonomik şekilde fiyatlandırılmıştır
BSOL Academic, bütçe ihtiyaçlarına
uygunluk göstermek için esneklik
sunacak şekilde uygun bir fiyatlandırma
izlemektedir. Standartlar, eksiksiz bir
koleksiyon olarak, modül modül veya
özelleştirilmiş bir koleksiyon olarak satın
alınabilmektedir. Bu, kurumunuzun
maliyetleri yönetmesine yardımcı olurken,
kullanıcı istatistikleri de yatırım geri
dönüşünüzü takip etmenize yardımcı
olmaktadır.
Modüllerin tam listesi için arka sayfaya
bakınız.

Kütüphane keşif araçlarıyla da
erişilmektedir
BSOL Academic ve içeriği, şu keşif araçları
tarafından da dizinlenmiştir: EBSCO
Discovery Service (EDS), Ex Libris Primo
ve The Summon Service (ProQuest). BU
ürünler, bir BSOL Academic aboneliğine
sahip olan eğitim kurumları için tam
metinlere giden bağlantılarla kütüphane
koleksiyonları içerisinde sorunsuz arama
yapma imkanı sunmaktadır.
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BSOL Modülleri
BSOL, tüm endüstri ve sektörleri kapsamaktadır. Her ders ile ilgilidir ve bu da BSOL’u hem öğrencileriniz
hem de akademisyenleriniz için vazgeçilmez kılmaktadır. Aşağıda, tüm koleksiyon içerisindeki tüm
modüllerin eksiksiz listesi yer almaktadır. Talep üzerine özelleştirilmiş paketler sunulabilmektedir.
01 Dokümantasyon

39 Madencilik ve Petrol Teknolojisi

02 Bilgi ve Finans

20	Elektrik Lambaları, Güç Üretimi,
Dağıtımı ve Depolaması

03 Kelime Bilgileri

21 Elektronik Bileşenler ve Cihazlar

41	Metal Ürünler

04 Yönetim, Hukuk ve Kalite

22 Elektromekanik Bileşenler

42 Ahşap Teknolojisi

05 Bilim ve Sağlık

23 Telekomünikasyon

43 Cam ve Seramik Endüstrileri

06 Çevre ve Atık

24 IT Yazılım ve Ağ Kurma

44 Kauçuk Endüstrisi

07 İş Güvenliği ve Kişisel Güvenlik

25 IT Donanım ve Ofis Makineleri

45 Plastik Endüstrisi

08 Yangın, Kaza ve Suç Önleme

26 Görüntü Teknolojisi

46 Kağıt Ürünleri ve Teknolojisi

09 Ölçübilim

27 Yol Taşıtı Mühendisliği

47	Boya ve Renk Endüstrileri

10 Test Etme

28 Demiryolu Mühendisliği

48 İnşaat (Genel)

11 Vida Dişleri ve Bağlama Elemanları

29 Gemi İnşaatı ve Deniz Yapıları

49 Bina Malzemeleri ve Bileşenleri

12 Mekanik Sistemler ve Bileşenler

30 Hava ve Uzay Taşıtı Mühendisliği

50 Bina Tesisatı ve İnce İşleri

13 Sıvı Sistemler ve Bileşenler

31 Uzay Taşıtı İnşaat Malzemeleri

51 İnşaat Mühendisliği

14 İmalat Mühendisliği

32	Uzay Taşıtı Bileşenleri ve Bağlantı
Elemanları

52 Ev Ekipmanları ve Cihazları

15 Metal İşleme ve Kaynak Yapma
16 Enerji ve Isı Transferi Mühendisliği
17 Elektrik Mühendisliği (Genel)
18 Elektrik Bileşenleri
19	Elektrik Aksesuarları, Şalt Tesisleri
ve Kumanda Tesisleri

33 Malzeme İşleme Ekipmanı
34 Ambalajlama ve Dağıtım

40 Metalbilim

53	Spor Ekipmanları ve Eğlence
81	Kablolama Düzenlemeleri Koleksiyonu

35 Tekstil, Deri ve Kıyafet
36 Ziraat ve Ziraat Mühendisliği
37 Gıda Teknolojisi
38	Kimya Teknolojisi

Nereden başlayacaksınız?
BSOL’un organizasyonunuza nasıl yardımcı olabileceğini
öğrenmek, fiyat teklifi almak veya ücretsiz tanıtım için…
Ziyaret edin:www.geminibilgi.com.tr
Telefonla arayın: 0216 464 33 00 - 0312 440 91 71
E-posta gönderin: bilgi@geminibilgi.com.tr BSMUsales@bsigroup.com
Çalışma saatleri: Pazartesi - Cuma / 08:30-18:00
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