
Objenin yanında görüntülenen Sarı Sekme’ye tıklayarak konu 
hakkındaki Uzman Yorumları’na erişebilirsiniz.   

Uzman Yorumları (Expert Comments) 

Böylece istenilen obje işaretlenecektir

  Standartlar içinden kaydedilen içerikler burada tutulmaktadır.
  Kapsam içeriğinde metin içeriği, tablo ve notlar vb..kaydedilmektedir...

Dinamik Dokümanların Taratılması 

NA .2.3.2 Cements

The following cements, or combination
in Table NA 3.

Cements:

Portland cements

Doküman İçindeki Objeler

Not eklemek için buraya 

tıklayınız

 

  

Dinamik dokümana obje 

eklemek için tıklayınız

 

Obje seçimi için NOKTA üzerine tıklayınız   

Navigasyon

My Workspace ile şu sekmeleri 
görebilirsiniz:

M y W orkspace (Kişisel Hesap)

Workspace’i bu sekme aracılığı ile 
kişiselleştirebilirsiniz.

Brow se Standards (Standartların Taranması)

Browse Standards standartların
taranmasını sağlamaktadır

Standartlar şu tiplerde taranmaktadır: 

• İnşaat Tipi

• Materyal Tipi

• Doküman Tipi

Documents kısmından Standartlar ve Dinamik 

dokümanlar taratılmaktadır

   

  

Bu filtereler ile farklı tiplerde tarama 

özelliği sunulmaktadır

 
 

 
 

 

W orkspace: Buradan kişisel  çalışma alanınıza giriş 

yapabilirsiniz 

   

 Bilgi almak için bilgi@geminiltd.com.tr

BSI Eurocodes Plus Kullanıcı Kılavuzu   

raising standards worldwide™



 
C 

Buradaki her sonuç, türüne göre farklı adreslere yönlendirilir 

 

Doküman ve Bilgi Arama 
 

Sağ üstte bulunan arama 

kutucuğu sizin ana arama 

fonksiyonunuzdur 

 
İnteraktif Dokümanlar 
 
Standartlar tamamıyla aranabilir dosyalardır. 

 

 

Anahtar kelime, cümle ya da standart numarası ile arama 

yapabilirsiniz. Bu alanın iç sözlüğünden gelen tavsiyeler 

kullanıcılara sunulmaktadır 

Tavsiyeler içinden seçilecek arama terimi ile arama gerçekleştirilmektedir 

 
Aramaya başlamak için tıklayınız 

 

 

İçerik sayfaları alt başlıklar içerebilir. Bu tip içerikleri 

görüntülemek için mouse’u herhangi bir bölüm üzerinde 

bir süre bekletiniz

 
 
 

Sonuç Sayfası 
 

 
 

 
Herhangi bir linke tıklayarak görüntülemek istediğiniz ilgili sayfaya erişebilirsiniz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doküman  Bilgisi 
 
 

Eğer sonuç standart dokümanı ise linke tıklayarak bu dokümana erişim sağlanmaktadır 

Eğer sonuç diğer tip bir doküman ise standart dokümanın içindeki yerine 
yönlendirilmektedir 

 
Sonuç sayfasındaki Information sekmesi ilgili 

dokümanla ilgili daha detaylı bilgiler sunmaktadır 

 

Büyüteç simgesi doküman içerisinde belirli bir kelimenin 

aratılmasını sağlamaktadır.

 

İçerik Tipine Göre Semboller: 
 

Clauses  Documents 

Equations Figures 

Tables 

Sonuçları aşağıdakilere göre filtreleyebilirsiniz: 

•   İçerik Tipi 

•   Statü 

•   ICS Kategorisi 

•   Materyal Tipi 

•   İnşaat Tipi 
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