NEN Connect
Dé totaaloplossing in het b eheren en
gebruiken van uw normen

www.nenconnect.nl

NEN Connect: al uw normen online
Het actueel houden van normen is een tijdrovende klus, maar dat hoeft niet zo te zijn! Met NEN Connect
heeft u online toegang tot uw normencollectie. Zonder dat u ernaar om hoeft te kijken en voor een
vast bedrag per jaar. De normen in NEN Connect zijn altijd actueel en de vervallen versies blijven
beschikbaar.
Met de handige zoekfunctie vindt u snel de juiste norm. Is er een nieuwe
versie verschenen? Dan krijgt u hiervan bericht via de attenderingsmail.
Uiteraard is de nieuwe norm direct beschikbaar. Ook kunt u eenvoudig uw
eigen bedrijfsdocumenten beheren via NEN Connect. Zo weet u zeker dat u
en uw collega’s altijd toegang hebben tot deze documenten.

Assortiment
Er zijn twee assortimenten beschikbaar in NEN Connect:
het kern- en plusassortiment.

Het kernassortiment bevat:
• Alle Nederlandse normen (NEN, NPR, NTA, HKZ)
•	Alle in Nederland aanvaarde Europese en internationale normen
(NEN-EN, NEN-EN-ISO, NEN-ISO, NEN-EN-IEC en NEN-IEC)
• Alle internationale normen (ISO en IEC)
• Praktijkgidsen van NEN

Waarom NEN Connect

• Selectie Europese Richtlijnen
• Publicatiereeks Gevaarlijke stoffen (PGS)
• Selectie vrij beschikbaar gestelde NEN-normen

✓ Zekerheid
Altijd de actuele normen en normontwerpen in huis.

✓ Gemak
U heeft standaard toegang tot de bibliografische gegevens van deze
documenten. Zijn deze documenten onderdeel van uw maatwerk- of
standaardcollectie dan kunt u deze volledig inzien.

	Overal toegankelijk, eenvoudig in gebruik en beheer, automatische
update of een melding bij wijzigingen.

✓ Continuïteit
	Vervallen normversies blijven beschikbaar, direct een norm toevoegen

Het plusassortiment bevat:

wanneer u deze nodig heeft.

Binnen NEN Connect is het mogelijk om zowel nationale als sectorspecifieke

✓ Controle

normen van andere nationale normalisatie-instituten toe te voegen aan uw

	Precies op de hoogte welke normen beschikbaar zijn, geen dubbele

collectie. DIN, BSI en ASME behoren tot de mogelijkheden.

aankopen, beheerders- en gebruikersrollen, mogelijkheid om memo’s
toe te voegen.

Bekijk het volledige overzicht van buitenlandse normalisatie-instituten op

✓ Flexibiliteit

www.nen.nl/nenconnectplusassortiment.

	Norm in te zien als pdf en/of HTML, makkelijk te printen, eenvoudig
abonnement uit te breiden.

Mogelijkheden in NEN Connect

NEN Connect Kenniscentrum

Maatwerkcollectie: zelf uw normencollectie samenstellen

Benieuwd wat u met NEN Connect kunt? Of heeft u een specifieke

Bij een maatwerkcollectie stelt u zelf uw normencollectie samen. U spreekt

gebruikersvraag? Met het NEN Connect kenniscentrum helpen we u op

het aantal normen met ons af. U kunt normen eenvoudig zelf toevoegen

weg om optimaal gebruik te kunnen maken van uw NEN Connect account.

op het moment dat het u uitkomt.

Het NEN Connect Kenniscentrum bevat:
Standaardcollectie: vaste collectie op basis van

• Handleidingen

sectoren/gebieden

• Demonstratievideo’s

Speciaal voor de sectoren zijn er verschillende standaardcollecties

• Nieuws

beschikbaar. Bijvoorbeeld een elektrotechniekpakket of een brand

• Release informatie

beveiligingspakket. U hoeft niet zelf uw collectie samen te stellen,
dit heeft NEN al voor u gedaan. U kunt geen normen toevoegen aan
een s tandaardcollectie. Wel wordt u op de hoogte gehouden van
wijzigingen in uw collectie.

“

Op kantoor hadden we een kast met normen.
Als twee collega’s dezelfde norm tegelijkertijd

Attenderingscollectie: altijd op de hoogte van de status
van uw normen

nodig hadden, greep er een mis.
Met NEN Connect kan iedereen er altijd bij.

Met een attenderingscollectie wordt u geattendeerd op alle
wijzigingen in uw normencollectie en/of daarbuiten. Deze collectie
kunt u zelf samenstellen.

Jan Talens,
Adviseur en normbeheerder bij Alewijnse Groep

Redline module: snel en eenvoudig twee normversies
vergelijken
Met de NEN Connect redline module kunt u de actuele versie van een
norm met de vorige vergelijken. Hierdoor heeft u snel en eenvoudig
inzicht in welke processen u moet aanpassen door herziene normen.
Het aantal normen in redline is nog beperkt, maar wordt steeds verder
uitgebreid.

Bedrijfsdocumenten: één systeem voor al uw documenten
NEN Connect biedt de mogelijkheid om uw bedrijfsdocumenten te b eheren.
Zo weet u zeker dat u en uw collega’s altijd toegang hebben tot deze
documenten. Bovendien kunt u een relatie leggen met de beschikbare
bibliografische gegevens.

NEN Connect: al uw normen online
✓ Altijd actueel

✓ Overal bereikbaar
www.nenconnect.nl

✓ 24/7 bereikbaar

Meer weten over NEN Connect of persoonlijk advies?
Neem contact op met onze accountmanagers via NEN Normbeheer
of kijk op www.nenconnect.nl. U kunt ook online vrijblijvend
een offerte aanvragen.

NEN Normbeheer
Postbus 5059, 2600 GB Delft
Vlinderweg 6, 2623 AX Delft

T (015) 2 690 380
F (015) 2 690 271

Normbeheer@nen.nl
www.nenconnect.nl

