KOM GODT I GANG

STANDARDER
Få adgang til over 28.000 forskellige standarder

DU KAN LÅNE OG DOWNLOADE MANGE STANDARDER:

Alle vores trykte standarder i samlingen kan lånes af alle. Lånetiden er en måned, med
mulighed for evt. at forny lånet.
Og hvis du er studerende eller underviser på SDU, kan du desuden downloade lige så
mange danske standarder du vil.
Vær opmærksom på, at mange standarder, uansat format, ikke kan søges enkeltvis i
kataloget eller i Summon, da kun et fåtal er registrerede. Benyt i stedet en af
søgemulighederne på websiden eller i denne folder.
Du er velkommen til spørge på en konkret standard via bestillingsformularen, men det
kræver dog at du allerede er oprettet som låner på biblioteket.
Er du studerende eller underviser på SDU, er du meget også velkommen til at foreslå os
at indkøbe standarder du mangler via bogforslagssiden.
Du kan læse mere om standarder på biblioteket webside.

HVAD ER STANDARDER?

Standarder letter den internationale handel for varer og tjenesteydelser. Når et produkt
overholder en standard, kan det næsten altid frit omsættes i andre EU-lande og skal ikke
igennem en række tids- og omkostningskrævende nationale kontrolforanstaltninger.
En standard vil oftest redegøre for væsentlige dele af et produkt eller en proces. Den kan
bl.a. beskrive fremgangsmåder, angive specifikationer eller fastlægge fagudtryk.
Standarder er derfor også en kæmpe samling af teknisk litteratur.
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DANSKE STANDARDER:

Biblioteket har alle danske DS-standarder i både trykt format og til download .
Man skal være studerende eller ansat for at kunne downloade. Alle andre er henvist til
de trykte standarder.
Du finder fulltekst databasen Dansk Standard via databasen listen som du tilgår her:
http://libguides.sdu.dk/databaseoversigt
(Eller du kan finde linket via biblioteket side om standarder)
Vær opmærksom på den specielle indlognings måde:

EN-, ETS-, IEC-, ISO- OG VDE-STANDARDER:
Mange danske standarder svarer 100% til europæiske og internationale standarder som
f.eks. EN eller ISO.
Biblioteket har alle EN-standarder samt de ISO og IEC standarder som er anerkendt.
Biblioteket har også en stor samling af trykte Tyske DIN-normer, som indeholder alle
gældende DINnormer frem til ca. 1996 samt ISO-, EN-, IEC-, ETS- og VDE-standarder
som er anerkendt som tysk DIN-norm
Ligeledes har vi også enkelte rene IEC standarder (International Electrotechnical
Commission) i vores samling.
Enkelte andre standarder er indkøbt separat
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SÅDAN SØGER OG FINDER DU DANSKE STANDARDER

Brug salgskataloget som forlaget DS har på deres webside: http://www.ds.dk. Søg også
gerne på engelske emneord.

Afgræns evt. til ’gældende standarder’

Noter nummeret ned på de standarder du skal bruge!
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Tjek så om biblioteket allerede har registreret standarden, f.eks i SUMMON

Fortvivl ikke, hvis du ikke kan finde standarden registreret til at bestille/låne.
Er du studerende eller ansat kan du overveje at downloade standarden (se vejledning
ovenfor)
Ellers kom forbi biblioteket i Odense og find standarden i kassetterne i Teknik
samlingen i Syd

SØGETIPS

Da emneordssøgninger ikke er optimalt, er det en stor fordel at gå til avanceret søgning
og browse igennem kategorierne. Det vil fremfinde alle relevante standarder i
kategorien ’Vindenergi’, uanset om ordet ’vindmølle’ optræder eller ej
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VIL DU VIDE MERE OM STANDARDER?

Hold øje med kurser og webinars: https://www.sdu.dk/da/bibliotek/kurser+og+events
Spørg en bibliotekar https://www.sdu.dk/da/bibliotek/kontakt/spoerg
Biblioteket påtager sig ikke at vejlede om standarder i forhold til f.eks. Kvalitetsledelse (ISO
9001), CE-mærkning eller lignende. Her henviser vi til Danmarks
standardiseringsorganisation – Dansk standard eller de relevante brancheforeninger.

Har du brug for hjælp, så kontakt os:

Syddansk Universitetsbibliotek
Tlf. +45 6550 2622
E-mail: infosal@bib.sdu.dk

Adgang!
Som studerende eller ansat har du
fjernadgang til elektroniske bøger,
tidsskrifter, standarder og aviser
hjemmefra.
Du logger bare ind med dit SDU-login.
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