Standardid TalTech raamatukogus
1. Trükitud standardite kogu asub 4. korrusel teenindusleti vastas. Paigutus on
teemapõhine UDK-indeksite järgi. Võimalik on vaid kohalkasutus. Alates 01.04.2013
uusi paberil standardeid ei lisandu.
2. Veebipõhine juurdepääs standarditele on avatud ülikooli kõigist arvutitest ja toimub
Standardikeskuse veebilehel (https://www.evs.ee) asuva standardite infosüsteemi
kaudu.
Elektrooniliselt saab lugeda:
 Eesti standardeid
 Eesti standarditeks üle võetud Euroopa standardeid
 Eesti standarditeks üle võetud rahvusvahelisi standardeid (ISO, IEC)
 CEN-i ja CENELEC-i standardilaadseid dokumente (TS, TR, CWA)
Juurdepääsuks vajaliku kasutajanime ja salasõna saate teenindusletist või
infokonsultandilt. Standardite allalaadimine ja printimine ei ole võimalik.

Kuidas leida standardeid e-kataloogist ESTER?
1. Kui teate standardi täpset pealkirja, valige Pealkirja otsing

2. Kui täpset pealkirja ei tea:
o valige Sõnaotsing
o sisestage otsisõna
o klikkige Täpsusta otsingut
o valige Teaviku laadiks: standard, norm

3. Kui teate standardi numbrit, valige Sõnaotsing ja sisestage standardi number.
NB! Sisestage standardi number ilma aastaarvuta. Näiteks: EVS-EN 12400

NB! Kõik standardid on ainult kohalkasutuseks!

Kuidas leida standardeid veebipõhisest andmebaasist?
Veebipõhine juurdepääs standarditele on avatud ülikooli kõigist arvutitest ja toimub läbi
Standardikeskuse veebilehel (https://www.evs.ee) asuva standardite infosüsteemi kaudu.
Juurdepääsuks vajaliku kasutajanime ja salasõna saate teenindusletist või infokonsultandilt.
NB! Standardite salvestamine, printimine ja kopeerimine ei ole lubatud.
Elektrooniliselt saab lugeda:





Eesti standardeid
Eesti standarditeks üle võetud Euroopa standardeid
Eesti standarditeks ülevõetud rahvusvahelisi standardeid (ISO, IEC)
CEN-i ja CENELEC-i standardilaadseid dokumente (TS, TR, CWA)

Lugeda ei saa:




Rahvusvahelisi ISO ja IEC standardeid, mis ei ole Eesti standarditeks üle võetud
Teiste riikide standardeid
Euroopa Telekommunikatsiooni Standardite Instituudi (ETSI) standarditel põhinevaid
ingliskeelseid standardeid (NB! on tasuta kättesaadavad ETSI kodulehelt)



Dokumente, mida ei ole veel digitaliseeritud

Põhilised otsitunnused:





standardi number
märksõna
ICS grupp (tegevusalade klassifikatsioon)
direktiiv (harmoniseeritud standardid)

Soovitused otsimisel:
 Otsige „üldiselt üksikule“ (nt 875, mitte 875-1)
 Kasutage ka ingliskeelseid märksõnu (osa pealkirju ja käsitlusalasid on tõlkimata)
 Sama ICS numbri abil otsides võib leida sama valdkonna standardeid lisaks
 Täpsemaks otsinguks kasutage detailotsingut

Näide: Standardi nimetus ja number:
EVS-EN ISO 9001:2008 Kvaliteedijuhtimissüsteemid.Nõuded.

Standardite tähistused:
EVS – Eesti standard
EN – Euroopa ratifitseeritud tekst
ISO, IEC – rahvusvaheline standard
HD -.harmoniseerimisdokumendid
A1, Amd 1.– standardi muudatus
+A1 – dokument sisaldab lisaks põhitekstile ka muudatust
/A1 – dokument sisaldab ainult muudatust
AC, Cor – standardi parandus
/AC – dokument sisaldab ainult parandust
NA – rahvuslik lisa
+NA – dokument sisaldab lisaks põhitekstile ka rahvuslikku lisa
/NA – dokument sisaldab ainult rahvuslikku lisa
TS – tehniline spetsifikatsioon
TR – tehniline aruanne
prEVS, prEVS-EN, prEVS-ISO, prEVS-IEC - standardi kavand

