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Mezinárodní normu IEC 62023 vypracovala technická komise IEC/TC 3 Informační struktury,
dokumentace a grafické značky.

Toho druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání IEC 62023 z roku 2000. Toto vydání je jeho
technickou revizí.

Toto vydání zahrnuje ve vztahu k předcházejícímu vydání následující významné změny:

terminologie použitá v publikaci byla upravena podle terminologie aplikované v IEC 81346-1:2008●

a IEC 62507-1:2010;
obrázky byly přizpůsobeny zásadám použitým v IEC 81346-1:2009 za účelem lepší ilustrace vztahů mezi●

normami;
příklady v přílohách byly opatřeny komentáři.●
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znovu potvrzena;●

zrušena;●

nahrazena revidovaným vydáním, nebo●
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Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze

http://webstore.iec.ch/


v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá
a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.
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jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
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Předmluva

Text dokumentu 3/1050/FDIS, budoucí 2. vydání IEC 62023, vypracovaný technickou komisí IEC/TC
3 Informační struktury, dokumentace a grafické značky, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-
CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 62023:2012.

Jsou stanovena tato data: 

• nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní (dop) 2012-08-23
• nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2014-11-23

Tento dokument nahrazuje EN 62023:2000.

EN 62023:2011 obsahuje vzhledem k EN 62023:2000 následující významné technické změny:

terminologie použitá v publikaci byla upravena podle terminologie aplikované v EN 81346-1:2009 a EN 62507-●

1:2011;
obrázky byly přizpůsobeny zásadám použitým v EN 81346-1:2009 za účelem lepší ilustrace vztahů mezi●

normami;
příklady v přílohách byly opatřeny komentáři.●

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

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 62023:2011 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv
modifikací.
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Úvod

Na IEC 62023 se může nahlížet jako na přechod mezi zásadami strukturování systémů a zásadami
strukturování dokumentace. V tomto smyslu norma umožňuje:

normalizaci obecných postupů ve výrobě s ohledem na organizaci informací/dokumentace podle struktury●

produktu pomocí hlavního dokumentu;
další podrobné provedení a formování postupu již zavedeného v kapitole 6 IEC 61355-1:2008, pomocí●

obecného ustanovení konceptu hlavního dokumentu s explicitním odvoláním na doplňkové dokumenty
v souboru dokumentů technického předmětu; a
aplikaci termínu „předmět“ ze zásad strukturování v IEC 81346-1:2009 v oblasti strukturování dokumentu.●

Strukturování, mimo skutečných dokumentů, dává možnost, jak lze systematickým způsobem držet
pohromadě předměty s různými aspekty.

V systémech PDM (Product Data Management) „předměty“ v produktové struktuře logicky odpovídají
hlavním dokumentům, těmito „předměty“ se rozumí informační předměty podřízené konfiguraci.
Avšak, i když splňují požadavky kladené na dokumenty, někdy za dokumenty považovány nejsou.

1 Rozsah platnosti

Tato mezinárodní norma stanovuje pravidla pro strukturování technické informace a dokumentace,



zakládající se na použití hlavního dokumentu (řídicího dokumentu) pro společné zachování informace
pro každý předmět.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


