ISOlutions
Link naar de inlog pagina: https://isolutions.iso.org
U logt in met uw e-mailadres als username en
uw password wat u voor ISO/CEN gebruikt.
Heeft u nog geen eigen password ingesteld, dan
heeft u een link gekregen via de mail. Kies voor
National eCommittees

Het openingsscherm waar u het systeem
binnenkomt. Kies “My Committees”om al uw
eigen commissies te zien.

Dit is de lijst van commissies waar u lid van bent
en derhalve toegang toe heeft. Dit verschilt dus
per persoon.
Als u op de desbetreffende commissie klikt
krijgt u een overzicht van de mappen van deze
commissie (zie onderstaande afbeelding)

Onderaan deze pagina, bij structure, ziet u de onderverdeling van subcommissies en werkgroepen,
klik op de voor u van toepassing zijnde subcommissie of werkgroep.
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Voor toegang naar de ISO documenten klikt u op 90. ISO documenten. Voor toegang naar de CEN
documenten klikt u op 91. CEN documenten. Heeft uw commissie geen internationale bindingen dan
zult u deze folders niet zien.
Voor een vervolg in CEN ziet het scherm er qua structuur als volgt uit:

Bovenaan in deze afbeelding ziet u wat de structuur en binding is; de zogenaamde hyperlink trail
In het navigatie menu kunt u snel
documentlijsten maken, nationaal en
internationaal. Kies hiervoor de NEN/CEN/ISO
doc.lijst. U kunt dan kiezen voor alleen
nationaal, alles, alles internationaal of per
commissie
Ook heeft u hier de mogelijkheid een ledenlijst
van de commissie te raadplegen en de secretaris
van de commissie te mailen.
Mocht u dit scherm niet zien dan kunt u op de
sergeantstrepen
(rechtsboven van het
navigatie menu) klikken.
De documentlijst van internationale documenten ziet er als volgt uit. U moet nog wel begin en einde
benoemen (nummer of datum).
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Op de startpagina van de commissie ziet u ook een overzicht van de openstaande stemadviezen
(ballots). Indien dit stemadviezen zijn voor internationale en Europese stemmingen dan worden
deze wel automatisch naar de Nederlandse schaduwcommissie doorgezet, maar vindt er alleen een
inventarisatie op nationaal niveau plaats. Daarom is NPOSA, NCIB o.i.d. toegevoegd.

NPOSA = National Positioning Ballot Automatic; NCIB = National Committee Internal Ballot
De opmaak ziet er als volgt uit:
Met Cast Vote (rechts boven) kunt u een stemadvies uitbrengen. Met back to list (onderaan) gaat u
naar de volledige stemlijst. Klikt u op het rechtertabblad komt u weer bij de commissiedocumenten.

In sommige gevallen is het verplicht om ook commentaar bij het stemadvies te geven. Een template
voor een commentaartabel kunt u vinden in het navigatie menu. Vergeet niet uw stem te bevestigen
met Cast Vote. Vergeet na afloop niet uit te loggen.
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