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Tervetuloa standardien verkkokauppaan!
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Verkkokaupan valikoima
SFS:n verkkokaupassa voit etsiä julkaisuja ja tarkastella julkaisujen viitetietoja ennen ostopäätöksen
tekemistä.
Kaupan valikoimasta löydät kattavan valikoiman standardeja ja muita julkaisuja
•
•
•
•

SFS-, ISO- , IEC-, ASTM- ja IEEE-standardit lisäyksineen ja korjauksineen
SFS-käsikirjat
Tekniset raportit ja spesifikaatiot
RAL-värikartat

Lisäksi SFS:n asiakaspalvelun kautta voit hankkia ulkomaisia standardeja ja muita julkaisuja, joiden
tietoja ei ole näkyvissä verkkokaupan valikoimassa.
Asiakkuus SFS:n verkkokaupassa
Jos olet ensimmäistä kertaa tekemässä ostoksia SFS:n verkkokaupassa, sinun tulee rekisteröityä
verkkokaupan käyttäjäksi ennen kuin lataat tai tilaat julkaisuja. Voit hakea julkaisuja ja lukea niiden
tietoja ilman rekisteröitymistä ja kirjautumista. Kun haluat tilata julkaisuja tai ladata niitä omalle
koneelle, sinun tulee kirjautua sisään. Kirjautumis- ja rekisteröitymispainikkeet ovat kaupan oikeassa
yläkulmassa.

Rekisteröityminen
Kun rekisteröidyt asiakkaaksi, saat sähköpostia osoitteesta noreply@sfs.fi. Viestin lopussa on
käyttäjätilin aktivointilinkki, jolla rekisteröinti tulee vahvistaa. Käyttäjätunnus ei toimi, jos aktivointia ei
tee loppuun saakka.

Aktivointilinkki on voimassa yhden tunnin ajan viestin lähettämisestä. Jos rekisteröintiä ei vahvista
tunnin kuluessa, tulee rekisteröityminen tehdä uudestaan
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.
Jos et saa aktivointilinkkiä, kannattaa tarkistaa että se ei ole ohjautunut roskapostikansioon. Voit
myös aina olla yhteydessä SFS:n asiakaspalveluun, p. 09 1499 3353 tai sales@sfs.fi. Palvelemme
arkisin klo 8–16.

Vahvistuksen jälkeen voit kirjautua sisään ja tehdä ostoksia.
Asiakastiedot
Rekisteröitymisen jälkeen voit tarkastella ja muuttaa omia tietojasi koska tahansa sivun oikeasta
yläkulmasta löytyvien toimintojen kautta. Tiedot tehdyistä ostoksista sekä tulostettavat kuitit ovat
näkyvissä kohdassa ”Ostohistoria”. Rekisteröityneen asiakkaan on myös mahdollista tehdä
tarjouspyyntö standardien kestotilauksesta SFS Online -palvelun kautta kohdassa ”Tarjouspyyntö”.

Kun asioit kaupassa uudelleen, voit kirjautua sisään jo ennen standardien hakemista. Kirjautuminen
ei tyhjennä avoimia hakuja tai poistu siltä sivulta, jota olet tarkastelemassa ennen kirjautumista.
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Julkaisujen etsiminen verkkokaupasta
Hae julkaisua kirjoittamalla tunnus tai
hakusana. Ennakoiva haku ehdottaa voimassa
olevia julkaisuja, joiden tunnuksessa tai
otsikossa kirjoitettu numero- tai
kirjainyhdistelmä esiintyy. Parhaiten haku toimii
standardin numerolla ilman kirjaintunnusta.
Ennakoivan haun tarjoamien julkaisujen
tuotekortille voi siirtyä suoraan klikkaamalla
haluttua tunnusta tai otsikkoa.
Saat lisää tuloksia klikkaamalla ”Hae”. Haku
kohdistuu automaattisesti vain voimassa
oleviin julkaisuihin. Voit laajentaa hakua myös
kumottuihin standardeihin valitsemalla ”Hae
myös kumotuista”. Huomaathan, että valinta ei
vaikuta ennakoivaan hakuun vaan sinun tulee
painaa ”Hae”-painiketta saadaksesi laajemman
tulosjoukon.

Hakutuloksen rajaaminen
Hakutulosta voi rajata oikeanpuoleisen valikon avulla. Joitakin
rajausvaihtoehtoja on tarjolla jo ennen haun käynnistämistä. Voit
esimerkiksi hakea sanoja tai sanajoukkoja myös julkaisuteksteistä
valitsemalla ”Hae standardi- ja julkaisutietojen sisältä.” tai kohdistaa
haun jonkun tietyn julkaisijan laatimiin julkaisuihin. Saat enemmän
rajausvaihtoehtoja tekemällä sana- tai numerohaun.

Erilaisia hakurajauksia
•

•
•
•

Julkaisijan mukaan (esim. SFS, ISO tai IEC). Valitse julkaisija(t)
rastittamalla julkaisijan edessä oleva valintaruutu. Jos yhtään
julkaisijaa ei ole valittuna, hakutulos näyttää kaikkien
julkaisijoiden hakuun sopivat julkaisut.
Tietyllä aikavälillä julkaistut tai kumotut julkaistut sekä tiettynä
ajanjaksona vahvistetut standardit.
Tiettyyn tuoteryhmään kuuluvat julkaisut (kansainvälinen ICSluokitus) ja/tai
Jonkin standardisointikomitean laatimat julkaisut. Tarkastele
tuoteryhmiä tai komiteoita valitsemalla haluamasi tuoteryhmä
ja/tai komitea sekä ”Hyväksy valinnat”.
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Tuotteen tiedot
Hakutuloksessa näet standardin tunnuksen, otsikon ja hinnan. Lisäksi näet, koska standardi on
vahvistettu sekä mihin tuoteryhmiin se kuuluu. Jos haluat tarkastella standardin tietoja tarkemmin,
klikkaa standardin otsikkoa päästäksesi tuotekortille.

Tuotekortilla on julkaisun soveltamisala, painos- ja kielitiedot, sivumäärä, standardiin liittyvät direktiivit
sekä velvoittavat viittaukset. Sidostiedoista näet, onko standardista aiempia painoksia tai jos siihen on
olemassa korjauksia tai lisäyksiä. Maksuttomat korjauslehdet voi tallentaa itselleen suoraan
suurennuslasikuvakkeesta.
Suurennuslasikuvakkeesta saat avattua standardista esikatselunäkymän. Esikatselussa näytetään
standardin esipuhe, soveltamisala ja sisällysluettelo. Jos standardin esikatselua ei ole saatavilla, voit
aina ottaa yhteyttä SFS:n tietopalveluun ja kysyä tarkempia tietoja standardista. Tietopalvelu palvelee
arkisin klo 8–16 (p. 09 1499 3455 tai info@sfs.fi).
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Toimitustavat ja -kulut
SFS:n verkkokaupassa on useita mahdollisia toimitustapoja. Oletustoimitustapa standardeille on
maksa ja lataa, eli pdf-tiedosto jonka saat heti kortti- tai verkkopankkimaksun jälkeen ladattua ja
tallennettua omalle koneellesi. Jos haluat tilata pdf-tiedostoja laskua vastaan, valitse toimitustavaksi
sähköposti. Painetuille SFS-käsikirjoille oletustoimitustapa on postitoimitus.
Jos sähköinen tuote ei ole toimitettavana ladattavana tai sähköpostitse, on toimitustapa muistitikku.
Jokaisen tuotteen saatavilla olevat toimitustavat näet tuotekortilla. Valittu toimitustapa vaikuttaa
toimitusaikaan sekä mahdollisiin toimituskuluihin. Maksa ja lataa -toimitustavalla ei ole toimituskuluja.
Sähköpostitse PDF-tiedostona toimitettavissa SFS, ISO ja IEC julkaisuissa on DRM -suojaus (Digital
Rights Management). Tiedoston lataamiseen tarvitaan FileOpen-liitännäinen. Lisätietoa DRM:stä
SFS:n verkkosivuilta www.sfs.fi/DRM Huomio! Tilatun julkaisun saa avata vain loppukäyttäjä

Sähköisessä muodossa toimitettavien tuotteiden enimmäiskappalemäärää on rajoitettu. Jos tarvitset
julkaisua esimerkiksi 20 henkilön käyttöön, otathan yhteyttä SFS:n asiakaspalveluun. Asiakaspalvelu
on avoinna arkisin klo 8–16 ja palvelee sekä puhelimitse että sähköpostilla (p. 09 1499 3353 tai
sales@sfs.fi).
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Julkaisujen ostaminen
Etsi haluamasi julkaisu(t) kaupan hakutoiminnoilla. Lisää julkaisu(t) ostoskoriin.
Ostoskorissa 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.
SFS:n valikoimassa on myös standardeja, joiden tietoja ei ole nähtävillä verkkokaupassa. Voit tilata
näitä julkaisuja SFS:n asiakaspalvelusta, p. 1499 3353 tai sales@sfs.fi. Asiakaspalvelu on auki
arkisin klo 8–16.

Tarkista asiakastiedot ja valitse maksutapa. Tämän jälkeen siirryt maksamaan tilaukset. Seuraa
tapahtuman ohjeita. Palaat verkkokauppaan hetken kuluttua. Saat sähköpostiisi vahvistuksen
tilauksesta.
Jos valitset toimitustavaksi ladattavan pdf-tiedoston, voit ladata julkaisut itsellesi heti kun maksu on
suoritettu. Ne kannattaa tallentaa omalle koneelle heti, sillä latausoikeus on voimassa 72 tuntia
ostohetkestä.
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Kun olet kirjautuneena verkkokauppaan, näet etusivulla ilmoituksen, jos sinulla on vielä lataamattomia
julkaisuja. Ladattavina pdf-tiedostoina ostetut julkaisut on ladattavissa omasta ostohistoriasta sivun
oikeasta yläkulmasta 72 tuntia ostotapahtuman jälkeen. Löydät myös aiemman ostohistoriasi tiedot
Ostohistoria-sivulta palvelun oikeasta yläkulmasta.

Tekijänoikeus
Standardit, SFS-käsikirjat ja muut vastaavat julkaisut ovat tekijänoikeuslain suojaamia teoksia. Kun
käyttäjä hankkii tällaisen julkaisun, hän saa tietyt käyttöoikeudet siihen. Verkkokaupasta pdf-versiona
ostettu standardi on tarkoitettu niin monelle työasemalle kuin se on ostettu. Oletusarvona on yhden
käyttäjän versio, eli sen saa tallentaa yhdelle työasemalle ja siitä saa ottaa yhden tulosteen. Jos
tarvitset standardin useamman henkilön käyttöön, valitse oikea kappalemäärä ostoskorissa. Kun ostat
pdf-versiosta useamman kuin yhden kappaleen samaa standardia, saat lisäkappaleista alennusta.
Ostoskori laskee hinnan valmiiksi näkyviin ennen maksuun siirtymistä. Suurelle käyttäjämäärälle on
olemassa myös muita toimitustapoja, kuten SFS Online -palvelu.
SFS:n asiakaspalvelu auttaa mielellään valitsemaan omaan käyttöönne parhaiten sopivan
toimitustavan.
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