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Nové zobrazenia
Ak si po 1. januári 2009 pôjdete načerpať pohonné hmoty,
kupovať tovar, ktorý sa váži, alebo sa odveziete taxíkom,
budete na displeji vidieť nové zobrazenie výslednej sumy.
Desatinné miesto bude mať nový zmysel a hodnotu.Ak si
uvedomíme, že taxametre, výdajné stojany a váhy sa používajú
pri meraniach súvisiacich s platbami vo vzťahu priamo k
spotrebiteľovi, prechod na euro si vyžiada významné zmeny. .
...
» čítajte viac
Manažérstvo kvality vo verejnej správe
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) SR
organizuje 5. medzinárodnú konferenciu o kvalite v Bratislave.
Konferencia trvá dva dni a jej ústrednou témou je manažérstvo
kvality vo verejnej správe. Záštitu nad konferenciou prevzalo
Združenie miest a obcí Slovenska.
„Systémy manažérstva kvality sa stávajú nevyhnutnosťou
nielen pre podniky, ale čoraz viac aj pre verejnú správu,“
povedal Peter Lukáč, predseda ÚNMS SR. ...
» čítajte viac
Rok 2008 máme o 1 sekundu dlhší
Slovenský metrologický ústav, ktorý uchováva národnú časovú
stupnicu na báze atómových hodín a je v skupine tvorby
svetového času UTC v BIPM Paríž (Medzinárodný úrad pre miery
a váhy) môže širokej verejnosti oznámiť, že posledná minúta v
roku 2008 bude predĺžená o 1 sekundu. Nový rok začne teda o 1
sekundu neskôr, tak, ako sa už v minulosti stalo 33-krát
počítajúc od roku 1972.....
» čítajte viac
Približovanie európskych normalizačných organizácií
V Európe pôsobia v oblasti technickej normalizácie tri európske
normalizačné organizácie (ENO), CEN – Európsky výbor pre
normalizáciu, CENELEC Európsky výbor pre normalizáciu v
elektrontechnike a ETSI – Európsky inštitút pre
telekomunikačné normy. Vstupom nových členov do CEN a
CENELEC získali prevahu národné normalizačné organizácie
(NNO), ktoré pokrývajú celú oblasť techniky a sú súčasne
členmi všetkých troch ENO (20 z celkovo 30 členov). Musia sa
vyrovnať s plnením podmienok členstva, čo zahŕňa
predovšetkým spoluprácu pri tvorbe európskych noriem.
Komunikácia pri tvorbe noriem prebieha elektronicky. ...
» čítajte viac
Meranie a rozpočítanie tepla 2008
Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, odborná sekcia
Meranie a rozpočítanie spotreby tepla, v spolupráci s TSÚ
Piešťany, š.p., zorganizovala v poradí už 8. ročník odbornej
konferencie s medzinárodnou účasťou Meranie a rozpočítanie

tepla 2008. Program konferencie bol už tradične rozdelený do
piatich prednáškových sekcií spojených s prezentáciou firiem a
diskusným fórom. ....
» čítajte viac
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