
Wejście do bazy: IHS  

Po wejściu na stronę IHS należy kliknąć IHS Standards Expert  

Informacja o serwisie IHS Standards Expert 

Serwis częścią ogólnodostępnej księgarni norm i standardów oferowanej przez IHS 

       W sekcji Commercial Engineering znajdują się standardy międzynarodowe, krajowe, dyrektywy 

Unii Europejskiej, normy amerykańskie (USA) oraz korporacyjne, stworzone m.in. przez takie 

organizacje jak: AIA/NAS, ANSI, API, ASQ, ASME, ASTM, AWS, BSI, CEN, CENELEC, CSA, DIN - English, 

EIA (w tym ECA, JEDEC, GEIA, TIA), EU DIR, GM, GOST,  IEC, ITU, ICEA, IEEE, IPC, ISA, ISO, JSA, JSAE, 

NEMA, NFPA, SAE, UL i wiele innych. 

       Obszar Military/Government Specifications zapewnia dostęp do dokumentów, w których skład 

wchodzą rządowe i militarne specyfikacje, normy i dyrektywy, między innymi: Military/Federal Specs 

and Standards, Active/Historical DoD Directives, Naval Instructions and Directives, NASA Documents, 

NATO Documents, FAA Documents, Army Regulations and Pamphlets. 

 

Dodatkowe informacje dotyczące funkcjonalności bazy (opcje dostępne po zarejestrowaniu się w 

serwisie): 

 Funkcja „Favorites Documents -  pozwala każdemu użytkownikowi na utworzenie własnej listy 
kluczowych norm, do których będzie można błyskawicznie powrócić, 

 Funkcja „Watch List”, czyli możliwość utworzenia listy dokumentów wykorzystywanych pod 
kątem danego projektu, którą można udostępnić zespołowi pracującymi nad tym projektem 
(wszyscy uczestnicy zespołu powinni wcześniej zarejestrować się w systemie), 

 Funkcja „Account Notes” - umożliwia dodawanie do norm informacji, takich jak własne 
spostrzeżenia, wskazówki, linki do dodatkowych źródeł, które widoczne będą dla wszystkich 
zarejestrowanych w funkcji Watch List, 

 Funkcja „My Publications” -  pozwala na tworzenie własnych dokumentów w przeróżnych 
formatach. Dokumenty te będą widoczne w rezultatach wyszukiwania. 

 Po zakupie normy  możliwość jej wydruku lub zapisania na dowolnym nośniku. 
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