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SFS Kauppa

SFS Kaupassa voit etsiä julkaisuja ja tarkastella
julkaisujen viitetietoja ennen ostopäätöksen
tekemistä.
SFS Kaupan valikoimasta löydät kattavan
valikoiman standardeja ja muita julkaisuja
- SFS-, ISO- ja IEC-standardit lisäyksineen ja
korjauksineen
- SFS-käsikirjat
- Tekniset raportit ja spesifikaatiot
- RAL-värikartat
Lisäksi SFS:n kautta voit hankkia ulkomaisia standardeja ja muita julkaisuja.

Haku
Hae julkaisua kirjoittamalla tunnus tai
hakusana. Saat lisää tuloksia
klikkaamalla ”Hae”. Haku kohdistuu
voimassa oleviin julkaisuihin. Voit
laajentaa hakua myös kumottuihin
standardeihin valitsemalla ”Hae myös
kumotuista”. Voit rajata hakutulosta
oikeanpuoleisen valikon avulla.
Huomaathan, että voit hakea sanoja
tai sanajoukkoja myös
julkaisuteksteistä valitsemalla ”Hae
standardi- ja julkaisutietojen sisältä.”
Voit rajata hakua julkaisijan mukaan.
Valitse julkaisija(t) rastittamalla
julkaisijan edessä oleva valintaruutu.
Jos yhtään julkaisijaa ei ole valittuna,
hakutulos näyttää kaikkien
julkaisijoiden julkaisut, jotka sopivat
hakuun.

Voit rajata haun kohdistumaan myös tietyllä aikavälillä julkaistuihin tai kumottuihin julkaisuihin sekä
tiettynä ajanjaksona vahvistettuihin standardeihin.
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Voit rajata hakutulosta tuoteryhmällä ja komitealla. Tarkastele tuoteryhmiä tai komiteoita valitsemalla
haluamasi tuoteryhmä ja / tai komitea sekä ”Hyväksy valinnat”.

Hakutuloksessa näkyvien standardin tunnuksen ja otsikon lisäksi tuotekortilla on sen soveltamisala,
painos- ja kielitiedot, sivumäärä, hinta, standardiin liittyvät direktiivit sekä velvoittavat viittaukset.
Sidostiedoista näet, onko standardista olemassa aiempia painoksia tai jos siihen on olemassa
korjauksia tai lisäyksiä.
SFS Kaupassa on monta tapaa tilata standardeja. Oletustoimitustapa standardeille on ladattava pdftiedosto, ja SFS-käsikirjoille postitoimitus. Jokaisen tuotteen saatavilla olevat toimitustavat näet
tuotekortilla.
Ostoskorissa voit vielä muuttaa toimitustapaa.
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Näin ostat julkaisuja SFS Kaupasta
Sinun tulee rekisteröityä SFS Kaupan käyttäjäksi ennen kuin tilaat tai lataat julkaisuja. Voit hakea
julkaisuja ilman rekisteröitymistä ja kirjautumista. Kun haluat tilata julkaisuja tai ladata niitä omalle
koneelle, sinun tulee kirjautua Kauppaan.
Etsi haluamasi julkaisu(t) kaupan hakutoiminnoilla. Lisää julkaisu(t) ostoskoriin.
Ostokorissa voit vielä muuttaa esim. tilausmäärää ja toimitustapaa. Eri tuotteilla on erilaisia
toimituskuluja. Kun lisäät tuotteita ostoskoriin, näet niiden toimituskulut omalla rivillään. Toimituskulut
perustuvat tilauksen yhteispainoon, joten tuotteiden kappalemäärän lisääminen ja vähentäminen
saattavat muuttaa toimituskuluja.

Tarkista asiakastiedot ja valitse maksutapa. Tämän jälkeen siirryt maksamaan tilaukset. Seuraa
tapahtuman ohjeita. Palaat SFS Kauppaan hetken kuluttua. Saat sähköpostiisi vahvistuksen
tilauksesta.
Jos valitset toimitustavaksi ladattavan pdf-tiedoston, voit ladata julkaisut itsellesi heti. Ne kannattaa
tallentaa omalle koneelle heti, sillä latausoikeus on voimassa 72 tuntia ostohetkestä. SFS Kaupan
etusivulla näet, jos sinulla on vielä lataamattomia julkaisuja.
Jos avaat julkaisun, mutta et tallenna sitä heti koneellesi, löydät julkaisun omasta ostohistoriasta
sivun oikeasta yläkulmasta 72 tuntia ostotapahtuman jälkeen. Löydät myös aiemman ostohistoriasi
tiedot Ostohistoria -sivulta. Saat vahvistuksen julkaisutilauksista ja -latauksista myös sähköpostiisi.
Tekijänoikeus
Standardit, SFS-käsikirjat ja muut vastaavat julkaisut ovat tekijänoikeuslain suojaamia teoksia. Kun
käyttäjä hankkii tällaisen julkaisun, hän saa tietyt käyttöoikeudet siihen.
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