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Standartları çalışma akışınıza ekleyiniz
BSOL ile çalışmak basittir. İhtiyacınız olan bilgiyi
aramak ve indirmek yeterlidir. Aradığınız bilgiyi
sadece birkaç saniyede bularak, numaraya,
anahtar kelimeye veya ifadeye göre arama
yapabilirsiniz. BSOL online görüntüleyici ile
standartlar içerisinde gezinin veya onları PDF
dosyaları olarak indirin. Görüntüler net ve
formüllerin okunması kolaydır.
Standartları kontrol etmek için çok mu
meşgulsünüz?
Elbette öylesiniz. Bu nedenle, BSOL, size,
neyin ne zaman değiştiği konusunda
bilgilendirme yapacak e-posta uyarılarını
otomatik olarak gönderecektir. Buna, “My
Notifications (Bildirimlerim)” diyoruz. Bu
özellikle, hangi standartlarla ilgili bildirim
almak istediğinizi seçebilmek mümkündür.
Esnek, maliyet etkin erişim
53 adet konuyla bağlantılı modül arasından
seçim yapınız (tam liste en sağ sayfadadır)
veya zaten kullanmakta olduğunuz
standartlarla özel bir koleksiyon oluşturunuz.
Konuya göre standart satın almak,
standartları ayrı ayrı satın almaya ve
güncellemeye kıyasla binlerce dolar tasarruf
etmenizi sağlayabilir. Tüm kullanıcılar için bir
adet yıllık abonelik yaptırmak,
bütçelendirmeyi de tahmin edilebilir

“Bu online kaynak (BSOL),
tasarım çalışmalarını daha
hızlı bir şekilde yoluna
koymamıza kesinlikle
yardımcı oldu.”
Mick Rawson, Kraliyet Mühendisleri Uzman Ekibi

kılmaktadır. Abone olduğunuzda,
aboneliğinize bir öğe eklemek basittir.
Lisanslı kullanıcılar, karşılığı önceden
ödenmiş bir hesabı kullanarak arama ve
indirme gerçekleştirebilirler.
Başka hiçbir yerde bulamayacağınız içerikle
rakiplerinize fark atın
BSOL, PAS belgelerine, BSI kitaplarına ve
taslak standartlara abone olmanın tek
yoludur. Petrol ve gaz standartlarını içeren
BS 2000 serisi de hiçbir ilave maliyet
olmadan modül 30’a dahildir.
Her taslak standarda erişim sahibi
olduğunuzda, endüstrinizin geleceğini
anlamak ve etkilemek için daha iyi bir
konumda olacaksınız. Dahası, eğer daha eski
ekipmanlar veya binalarla çalışıyorsanız,
1919’a kadar uzanan eksiksiz bir tarihsel
standartlar arşivi içerisinde de arama
yapabilirsiniz.
Kesintisiz destek
Online destek ekibimiz, her türlü sorunuz
konusunda size yardımcı olmak için mesai
saatlerinde hizmet vermektedir. BSOL’dan
mümkün olan en fazla faydayı sağlamanız
için, telefonla, web üzerinden veya ofisinizde
uzman eğitmenlere ücretsiz erişim sahibi de
olacaksınız.

Maliyetlerin azaltılması
Belgelerle dolu bir kütüphanenin takibi ve
sürdürülmesi değerli zamanınıza mal olur.
BSOL bunu sizin yerinize sağlar ve bir daha
bir belgeden asla iki kopya satın almanız
gerekmez. Her zaman iş için gerekli doğru
belgeye sahip olduğunuz için tasarruf
edersiniz.
Risklerin azaltılması
En güncel standartlara garantili erişim sahibi
olunması, süresi geçmiş belgeleri kullanma
riskini azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca,
sözleşmelere veya denetim gerekliliklerine
uygunluğu da kolay kılar.

Tarihi geçmiş bir belgenin
kullanılması, bir ürünün geri
çağrılmasıyla veya bir ürünün
başarısız olmasıyla
sonuçlanabilir. BSOL aklınızı
rahat ettirir çünkü herkesin
doğru belgelere erişim sahibi
olmasını garanti eder.

BSOL ile çalışmanın üç kolay yolu

1

2

Tam koleksiyona abone olun

Tam koleksiyon, 60,000’den fazla belgeyi
içermektedir ve ihtiyacınız olan standartlara
erişim sahibi olduğunuzdan emin olmanın en
kapsamlı yoludur. Kütüphaneler, üniversiteler,
daha büyük organizasyonlar ve geniş bir
teknik alan yelpazesinde çalışanlar genellikle
bu seçeneği tercih etmektedir.

Konu tabanlı modüllere abone olun

BSOL veritabanı, 53 adet standart temelli
modüle ve 3 adet kitap modülüne
ayrılmaktadır. Her modül, belirli bir konuya
ilişkin tüm standartları içermektedir ve
modüllerin birçoğu da binlerce ayrı standardı
kapsamaktadır. Büyük ihtimalle sizin
ilgilendiğiniz konu da bunların arasındadır.
Modüllerin tam listesini, bu broşürün sonraki
sayfasından inceleyebilirsiniz.
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	Kendi özel koleksiyonunuzu oluşturun

İhtiyaç duyduğunuz her standardı alın ve
ihtiyaç duymadığınız hiçbir standardı almayın.
Bize kullanmaya ihtiyaç duyduğunuz
standartları söylemeniz, sizin için özel bir
koleksiyon hazırlamamız için yeterlidir.

“BSOL’yi kullanmak, standartları daha önceleri manüel olarak
güncellemek tam zamanlı bir iş olduğu için önemli bir tasarruf
sağladı. BSOL aboneliği düşünenler hiç durmasın. Son derece
faydalı ve kullanımı da kolay”.
Lesley Stackpoole, Bilgi Danışmanı, London South Bank University

BSOL Hizmetleriniz şunları kapsamaktadır:
1

Danışmanlık ve Öneriler
Tüm standart gereksinimlerinizi
inceleyebilir ve sizin için en iyi
BSOL paketini önerebiliriz

4 Eğitim
Tüm BSOL kullanıcıları için
sınıflarda veya web semineri
olarak eğitim alınız

2

Kişiselleştirme
BSOL paketinizi, BSOL
kullanıcılarınıza ve
organizasyonunuza uygun
şekilde kişiselleştireceğiz

5

Istatistikler
Hangi standartların
kullanıldığını görmek için
düzenli kullanıcı istatistikleri
alınız
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Teknik Destek ve Müşteri
Hizmeti
Tüm BSOL ihtiyaçlarınız
için destek alınız.

3 Kurulum
BSOL kurulumunu 24
saat kadar kısa bir sürede
gerçekleştirebilir ve sizi
BSOL’yi kullanmaya hazır
hale getirebiliriz

BSOL
Hizmetleriniz

BSOL modülleri
01 Dokümantasyon

39 Madencilik ve Petrol Teknolojileri

02 Enformasyon ve Finans

20 Elektrikli Lambalar, Güç Üretimi, Dağıtımı
ve Depolaması

03 Sözlükler

21 Elektronik Bileşenler ve Cihazlar

41 Metal Ürünleri

04 Yönetim, Hukuk ve Kalite

22 Elektromekanik Bileşenler

42 Ahşap Teknolojileri

05 Bilim ve Sağlık

23 Telekomünikasyon

43 Cam ve Seramik Endüstrileri

06 Çevre ve Atıklar

24 IT Yazılımları ve Ağ Kurma

44 Kauçuk Endüstrisi

07 İş Güvenliği ve Kişisel Güvenlik

25 IT Donanımları ve Ofis Makineleri

45 Plastik Endüstrisi

08 Yangın, Kaza ve Suç Önleme

26 Görüntü Teknolojisi

46 Kağıt Ürünleri ve Teknolojileri

09 Meteoroloji

27 Karayolu Taşıtı Mühendisliği

47 Boya ve Renk Endüstrileri

10 Test Etme Çalışmaları

28 Demiryolu Mühendisliği

48 Genel İnşaat

11 Vida Dişleri ve Bağlama Elemanları

29 Gemi İnşası ve Denizcilik Yapıları

49 İnşaat Materyalleri ve Bileşenleri

12 Mekanik Sistemler ve Bileşenler

30 Uçaklar ve Hava-Uzay Mühendisliği

50 İnşaat Kurulumları ve Son İşlemleri

13 Sıvı Sistemleri ve Bileşenler

31 Hava-Uzay İnşaaları için Materyaller

51 İnşaat Mühendisliği

14 İmalat Mühendisliği

32 Hava-Uzay Bileşenleri ve Bağlantı Elemanları

52 Ev İçi Ekipmanlar ve Gereçler

15 Metal İşleme ve Kaynak

33 Materyal İşleme Ekipmanları

53 Sport Ekipmanları ve Eğlence

16 Enerji ve Isı İletimi Mühendisliği

34 Paketleme ve Dağıtım

71 BSI Kitapları – Yönetim, Kalite ve Risk

17 Elektrik Mühendisliği Genel

35 Tekstil, Deri ve Kıyafet

72 BSI Kitapları – ICT ve Bilgi Yönetişimi

18 Elektrik Bileşenleri

36 Ziraat ve Ziraat Mühendisliği

73 BSI Kitapları – İnşaat ve Yangın

19 Elektrikli Aksesuarlar, Anahtarlama ve 		
Kontrol Düzeni

37 Gıda Teknolojileri

81 Elektrik Şebekesi Mevzuatları koleksiyonu

40 Metalurji

38 Kimya Teknolojileri

“Her ihtiyacımız olduğunda işletmemize ilgili
teknik bilgileri temin eden etkili bir hizmet,
sağ kolumuz.”
Matthew Charlton, Uygulama ve Geliştirme Mühendisi,
Weir Valves & Controls UK Ltd

“İhtiyacınız olan şeyi bulması ve
bilgisayarınıza indirmesi sadece bir dakika,
sonra istediğiniz gibi kullanın.”
Craig Ashbridge, Mühendislik Yöneticisi, Pulse Home Products

Nereden başlayacaksınız?
BSOL’nin organizasyonunuza nasıl yardımcı olabileceğini
keşfetmek veya sizi herhangi bir yükümlülük altına
sokmayan bir fiyat teklifi veya demo sürümü edinmek için:
Web: www.geminiltd.com.tr
Tel: 0216 464 33 00 - 0312 440 91 71-72
E-posta: bilgi@geminiltd.com.tr
Çalışma saatleri: Hafta içi: 08:30-18.00

BSOL, standartları kullanmayı daha
kolay ve maliyet etkin kılan bir çevrimiçi
standartlar veritabanıdır. BSOL’yi
kullanarak, 60,000 İngiliz, Avrupa ve
benimsenmiş Uluslararası Standartlara
masaüstünüzden erişebilirsiniz.
7/24 erişilebilirdir ve her gün revize
edilmektedir, böylece her zaman
tamamen güncel kalmanız
sağlanmaktadır.
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