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Evropská předmluva
Tento dokument (EN 13306:2017) vypracovala technická komise CEN/TC 319 Údržba, jejíž sekretariát
zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2018 udělit status národní normy, a to buď
vydáním iden-
tického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je
nutno zrušit nejpozději do května 2018.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech takových patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 13306:2010.

V příloze F jsou uvedeny podrobnosti o význačných technických změnách této evropské normy
vzhledem k jejímu předchozímu vydání EN 13306:2010.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní
normalizační orga-
nizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České
republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy,
Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska,
Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska,
Švédska, Švýcarska a Turecka.



Úvod
Účelem této evropské normy je definovat generické termíny používané při údržbě všeho druhu a při
mana-
gementu údržby bez ohledu na uvažovaný druh objektu. Údržba samotného softwaru není touto
normou pokryta, je v ní však uvažována údržba objektů a systémů obsahujících software. Termíny,
které jsou jasné samy o sobě, nejsou v této normě definovány.

Je na zodpovědnosti každého managementu údržby, aby stanovil svou strategii údržby na základě
následujících hlavních cílů:

–    zajistit pohotovost objektu pro požadovanou funkci s optimálními náklady;

–    uvážit požadavky na bezpečnost, osoby, prostředí a jakékoliv jiné závazné požadavky spojené
s objektem;

–    uvážit všechny dopady na životní prostředí;

–    zachovat životnost objektu a/nebo kvalitu produktu nebo poskytované služby s uvážením
nákladů.

Jako součást požadavků na CEN/TC 319 bylo nutno vypracovat obsáhlou strukturovanou generickou
normu slovníku údržby obsahující hlavní termíny a jejich definice.

Údržba zásadním způsobem přispívá ke spolehlivosti objektu. Jsou tedy nutné správné a oficiální
definice, které umožňují uživateli souvisejících norem pro údržbu lépe pochopit použité termíny
údržby. Tyto termíny mohou být zvlášť důležité při vypracování smluv o údržbě.

Termíny obsažené v této normě naznačují, že se údržba neomezuje na technické zásahy, ale zahrnují
se do ní všechny činnosti, jako je plánování, vedení dokumentace atd.

1 Předmět
normy
V této evropské normě jsou
specifiko-
vány generické termíny a definice
pro technické, administrativní
a manažerské oblasti údržby. Tato
norma není určena pro termíny
používané pouze při údržbě
softwaru.

 1 Scope
This European Standard specifies
generic terms and definitions for
the technical, administrative and
managerial areas of maintenance.
It is not intended to terms which
are used for the maintenance of
software only.

  

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


