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 Hvis du kunne tænke dig at vide mere om asset management, så er her en grundig introduktion til emnet.

Bogen tager udgangspunkt i ISO 55000-serien og henvender sig til personer, der arbejder med store systemer,
herunder politikere, embedsmænd og teknikere i kommuner og regioner.

Bogens formål er at præsentere asset management ud fra 3 synsvinkler – den politiske, den administrative og
den tekniske – og vise, hvad de tekniske metoder i ISO 55000 kan bruges til. Læs bl.a. om:

• fordele og ulemper ved en certificering, uanset om man planlægger at blive certificeret eller blot vil bruge
standarderne til inspiration og som tjekliste

• kravene i standarderne i ISO 55000-serien, som fortolkes, og hvilke værktøjer der kan bruges til at opfylde
disse krav

• henvisninger til en lang række internationale standarder, der kan bruges til at opfylde kravene i ISO 55001.
Bogen indeholder mange eksempler, der illustrerer problematikkerne.

Bogen er skrevet af akademiingeniør, HD Valter Loll, som i mange år har undervist i statistik, pålidelighed og
test. I 40 år har han arbejdet med kvalitetsledelse og været lead auditor for ISO 9001-certificering.
Han har også undervist på Aarhus Universitet (Handelshøjskolen) i 18 år og er i dag formand for

standardiseringskomiteen IEC/TC 56, Dependability.

 

Forlaget skriver:  Hvis du kunne tænke dig at vide mere om asset
management, så er her en grundig introduktion til emnet. Bogen

tager udgangspunkt i ISO 55000-serien og henvender sig til personer,
der arbejder med store systemer, herunder politikere, embedsmænd

og teknikere i kommuner og regioner.
Bogens formål er at præsentere asset management ud fra 3

synsvinkler – den politiske, den administrative og den tekniske – og
vise, hvad de tekniske metoder i ISO 55000 kan bruges til. Læs bl.a.

om:
• fordele og ulemper ved en certificering, uanset om man planlægger
at blive certificeret eller blot vil bruge standarderne til inspiration og

som tjekliste
• kravene i standarderne i ISO 55000-serien, som fortolkes, og hvilke

værktøjer der kan bruges til at opfylde disse krav
• henvisninger til en lang række internationale standarder, der kan

bruges til at opfylde kravene i ISO 55001.
Bogen indeholder mange eksempler, der illustrerer

problematikkerne.
Bogen er skrevet af akademiingeniør, HD Valter Loll, som i mange
år har undervist i statistik, pålidelighed og test. I 40 år har han

arbejdet med kvalitetsledelse og været lead auditor for ISO 9001-
certificering.

Han har også undervist på Aarhus Universitet (Handelshøjskolen) i
18 år og er i dag formand for standardiseringskomiteen IEC/TC 56,



Dependability.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Asset management - sådan opfyldes de tekniske krav i ISO 55001&s=dkbooks

