
Tiêu chuẩn trực tuyến 
của Viện Tiêu chuẩn 
Anh Quốc BSI (BSOL) 
Là hệ thống quản lý tiêu chuẩn được phát triển 
với kiến thức chuyên môn đầu ngành, được các 
doanh nghiệp toàn cầu tin tưởng và sử dụng.
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Khơi nguồn niềm tin về một thế giới vững vàng hơn.

https://bsigroup.com/bsol


Xem thêm về cách dùng BSOL

BSOL là công cụ trực tuyến đơn giản 
hoạt động như một hệ thống quản trị 
tiêu chuẩn của bạn. Việc nhiều người 
dùng có thể cùng truy cập, xem và 
tải các bộ tiêu chuẩn tại nhiều nơi sẽ 
giúp chia sẻ rộng rãi kiến thức trong 
doanh nghiệp của bạn.  
 
BSOL bao gồm các Tiêu chuẩn Anh, cũng như các tiêu chuẩn 

của Châu Âu và quốc tế đã được công nhận như Tiêu chuẩn 

Anh. Hệ thống cũng bao gồm tiêu chuẩn khác hiện chưa được 

công nhận trong Tiêu chuẩn Anh cũng như bộ tài liệu PAS 

(Đặc điểm Kỹ thuật có giá trị chung của Viện Tiêu chuẩn Anh 

BSI), tiêu chuẩn kỹ thuật cho các vật liệu và sản phẩm ASTM 

và tiêu chuẩn kỹ thuật ASME. 

 

Bạn có thể đăng ký sử dụng các danh mục tiêu chuẩn tạo  

sẵn của chúng tôi hoặc tự tạo cho mình một danh mục  

tiêu chuẩn theo nhu cầu cá nhân. Điều này giúp tiết kiệm chi 

phí cho doanh nghiệp, giảm thiểu rủi ro nhờ việc truy cập các 

tiêu chuẩn cập nhật mới nhất bằng cơ sở dữ liệu dạng thư 

mục, đồng thời tạo dựng uy tín với những khách hàng nhờ 

việc hợp tác với BSI.

Tăng khả năng tiếp cận tiêu chuẩn, giảm thiểu rủi ro và 
nâng cao hiệu quả

Các tiêu chuẩn của chúng tôi được viết bởi các chuyên gia đầu ngành và được các doanh nghiệp toàn cầu tin tưởng và sử dụng. 

Đăng ký BSOL là lựa chọn thông minh để quản lý các tiêu chuẩn trong doanh nghiệp, đặc biệt trong trường hợp:

• Bạn cần truy cập nhiều tiêu chuẩn, tại nhiều phòng ban  

và chi nhánh khác nhau

• Đặt mua các tiêu chuẩn riêng biệt, từ đó khó lập ngân 

sách và xác nhận giá trị của các tiêu chuẩn đối với  

doanh nghiệp

• Cập nhật các tiêu chuẩn một cách thủ công

• Nhân viên làm việc từ xa có nhu cầu truy cập các  

tiêu chuẩn mà không làm ảnh hưởng tiến độ dự án

• Truy cập vào các tiêu chuẩn, bao gồm Tiêu chuẩn Anh,  

bộ tài liệu PAS (Đặc điểm Kỹ thuật có giá trị chung của 

Viện Tiêu chuẩn Anh BSI), tiêu chuẩn kỹ thuật cho các  

vật liệu và sản phẩm ASTM và tiêu chuẩn kỹ thuật ASME
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Các tiêu chuẩn và hướng dẫn thực hành tốt nhất trên toàn cầu cho tất cả các lĩnh vực kinh doanh:

Ban điều hành và  
hội đồng quản trị

Quản trị, rủi ro, đổi mới, 
chống hối lộ

Chức năng công việc
Nhân sự, CNTT, tài chính, 

pháp chế, chuỗi cung ứng,  
an ninh, bền vững

Chủ đề cụ thể
Bảo mật thông tin, an toàn 

và vệ sinh lao động, bền 
vững, đóng gói, quản lý kinh 
doanh liên tục/rủi ro, chuỗi 

cung ứng

Lĩnh vực cụ thể 
Thực phẩm, chăm sóc sức 

khoẻ, xây dựng môi trường, 
giao thông và di chuyển,  

kỹ thuật số

Khách hàng của chúng tôi nói gì
Khi làm việc với một số kết cấu, việc truy cập các tiêu chuẩn thông qua BSOL giúp 
sử dụng các tiêu chuẩn chính xác - đặc biệt là những tiêu chuẩn hiện hành và 
không bị thu hồi. Khách hàng của chúng tôi đã khen ngợi điều này.

Yêu cầu bản thử nghiệm (demo)

https://www.youtube.com/watch?v=QtZu3KPU5hA
https://www.bsigroup.com/en-GB/standards/british-standards-online-database/BSOL-demo-request-a-quote/


BSOL có thể được tuỳ chỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu chuẩn 
của doanh nghiệp.

Kể từ năm 1901, BSI đã đóng vai trò hàng đầu trong việc phát triển một thế hệ tiêu chuẩn mới nhằm giúp các tổ chức quản trị  
tốt hơn và có trách nhiệm hơn như việc chống hối lộ, quản trị tổ chức và quản lý tài sản. BSI cũng tăng cường hợp tác với các  
chuyên gia trong những lĩnh vực mới như đô thị thông minh, công nghệ nano, liệu pháp tế bào và Mô hình Thông tin Xây dựng 
(BIM). 

Bạn có thể tùy chỉnh cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn theo đúng nhu cầu của mình 
hoặc sử dụng các danh mục tiêu chuẩn tạo sẵn của chúng tôi. 

Danh mục Tuỳ chỉnh là gì?
Một danh mục tuỳ chỉnh cho phép bạn tạo ra thư viện  
tiêu chuẩn riêng theo nhu cầu, nghĩa là bạn có thể hoàn toàn 
kiểm soát các tiêu chuẩn mình lựa chọn. Quyết định chính xác 
tiêu chuẩn nào quan trọng nhất với bạn và xây dựng danh mục 
của riêng mình. Mua tối thiểu 10 Credits và bổ sung các  
tiêu chuẩn vào danh mục của bạn khi cần.

Danh mục tiêu chuẩn tạo sẵn là gì?
Chúng tôi đã nhóm các tiêu chuẩn của mình theo chủ đề để 
cung cấp cho bạn bộ tiêu chuẩn hoàn chỉnh về lĩnh vực cụ  
thể đó, thay vì bạn phải chọn chúng riêng lẻ. Mỗi danh mục  
tiêu chuẩn tạo sẵn có chứa hàng ngàn tiêu chuẩn khác nhau. 

Ngoài ra, bạn có thể đăng ký các danh mục tiêu chuẩn tạo sẵn 
của chúng tôi và sau đó bổ sung một danh mục tùy chỉnh để 
chọn các tiêu chuẩn thiết yếu khác từ thư viện BSOL rộng hơn 
hoặc chọn danh mục đầy đủ các tiêu chuẩn trong BSOL.

Bấm vào đây để xem danh mục tiêu chuẩn tạo sẵn của 
chúng tôi.

Trong hơn một trăm năm, BSI đã kết hợp chuyên môn và kiến thức, để xây dựng niềm tin và 
một tương lai bền vững hơn. Liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ các nhu cầu về tiêu chuẩn.

Yêu cầu bản thử nghiệm (demo)

BSOL có hơn 100.000 
tiêu chuẩn nằm trong 
53 danh mục lĩnh vực 
tạo sẵn.  

Khách hàng của chúng tôi nói gì

BSOL giúp dễ dàng truy cập các  
tiêu chuẩn chúng tôi cần sử dụng thường 
xuyên, cũng như cho phép tìm kiếm các 
tiêu chuẩn khác mà chúng tôi quan tâm.

Các tiêu chuẩn được xây dựng dưới sự 
đồng thuận của các doanh nghiệp  
toàn cầu, và đưa ra chỉ dẫn đúng đắn  
để áp dụng giải quyết bất cứ vấn đề nào.

Nguồn thông tin thật tuyệt vời và quy tụ 
cùng một chỗ giúp doanh nghiệp kiểm tra 
và đảm bảo việc đáp ứng các tiêu chuẩn 
cần thiết.

https://www.bsigroup.com/en-GB/standards/british-standards-online-database/BSOL-demo-request-a-quote/
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Các tính năng hiện có của BSOL:
Không bỏ lỡ nội dung nào với tính năng Theo dõi Thay đổi
Nhận thông báo mỗi khi có tiêu chuẩn thay đổi. Việc theo dõi những nội dung liên quan đến vấn 
đề bạn quan tâm và giám sát những nội dung đã thay đổi có thể khiến bạn mệt mỏi, chính vì thế 
chúng tôi giới thiệu tính năng thông báo email nhóm và email cá nhân hoá cũng như các tài liệu 
Theo dõi Thay đổi vào BSOL. Theo dõi Thay đổi là một phiên bản tiêu chuẩn trong đó chỉ rõ những 
điểm đã được thay đổi trong suốt quá trình sửa đổi tiêu chuẩn cũng như giữa tiêu chuẩn hiện hành 
và phiên bản trước của tiêu chuẩn đó. Việc bổ sung, xóa, thay đổi định dạng và/hoặc sửa đổi nội 
dung khác được hiển thị rõ ràng dưới dạng gạch chân và gạch bỏ trong văn bản, đảm bảo tất cả 
những điểm sửa đổi giữa hai phiên bản tiêu chuẩn được xác định nhanh chóng và dễ dàng.

Bao gồm các tiêu chuẩn được quốc tế công nhận
BSOL bao gồm các Tiêu chuẩn Anh, cũng như các tiêu chuẩn của Châu Âu và quốc tế đã được 
công nhận như Tiêu chuẩn Anh. Hệ thống cũng bao gồm tiêu chuẩn khác hiện chưa được công 
nhận trong Tiêu chuẩn Anh cũng như bộ tài liệu PAS (Đặc điểm Kỹ thuật có giá trị chung của Viện 
Tiêu chuẩn Anh BSI), tiêu chuẩn kỹ thuật cho các vật liệu và sản phẩm ASTM và tiêu chuẩn kỹ thuật 
ASME.

Đa dạng tuỳ chọn tìm kiếm
Truy cập các tiêu chuẩn bạn cần một cách nhanh chóng nhờ tính năng tìm kiếm của chúng tôi.  
Tìm kiếm theo số hiệu, trạng thái, ngày phát hành tiêu chuẩn, lĩnh vực, ủy ban quốc gia, chủ đề 
(theo Phân loại Quốc tế về Tiêu chuẩn ICS) hay tổ chức phát hành.

Giảm thiểu rủi ro 
Theo dõi các thay đổi trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Với quyền truy cập vào các tiêu chuẩn đã 
có từ lâu và các tiêu chuẩn mới, bạn có thể nhìn thấy những hướng dẫn cung cấp thông tin cho các 
quyết định trước đó, cũng như những thay đổi có thể ảnh hưởng đến hành động trong tương lai 
của bạn.
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Phát triển theo nhịp độ của riêng bạn
Cho dù bạn chọn tiêu chuẩn nào, bạn vẫn có thể thiết lập cảnh báo và truy cập  
tất cả dữ liệu thư mục từ mọi tiêu chuẩn trong hệ thống - vì vậy bạn có thể cập 
nhật lựa chọn của mình bất cứ lúc nào.

Đào tạo miễn phí và không giới hạn
BSOL rất dễ sử dụng, tuy nhiên đội ngũ đào tạo của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ 
khi bạn cần.

Quản lý Mật khẩu
Tính năng Quản lý Mật khẩu giúp khách hàng của BSOL dễ dàng truy cập vào các 
tiêu chuẩn bằng cách sao lưu, ghi nhớ và tự điền mật khẩu một cách an toàn và 
bảo mật. 

Yêu cầu tài liệu cho người đăng ký Danh mục Tuỳ chỉnh
Đăng ký Danh mục Tuỳ chỉnh cho phép người quản lý bổ sung các tiêu chuẩn (tại 
bất cứ thời điểm nào trong thời gian đăng ký) để điều chỉnh danh mục theo  
nhu cầu một cách nhanh chóng và hiệu quả, tuỳ theo mức độ dung lượng của 
danh mục. 

Trên đây chỉ là một vài tính năng độc đáo mà BSOL cung cấp nhằm nâng cao 
hiệu quả của bạn khi làm việc với các tiêu chuẩn. Giảm thiểu rủi ro trong  
doanh nghiệp và tạo dựng uy tín với khách hàng của bạn nhờ BSOL.

Yêu cầu bản thử nghiệm (demo) BSOL miễn phí ngay hôm nay
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https://www.bsigroup.com/en-GB/standards/british-standards-online-database/BSOL-demo-request-a-quote/


Danh mục
Tổng số tài 
liệu sẵn có 
trong danh 

mục

GMB01 Tài liệu 1.192 
GMB02 Thông tin và Tài chính 2.233
GMB03 Từ vựng 1.994 
GBM04 Quản trị, Pháp luật, Chất lượng 2.598 
GMB05 Khoa học và Chăm sóc Sức khoẻ 4.554 
GMB06 Môi trường, Rác thải 2.776 
GMB07 An toàn Lao động và Cá nhân 2.750 
GMB08 Phòng chống Cháy nổ, Tai nạn và  
                 Tội phạm 2.387 

GMB09 Đo lường  2.811 
GMB10 Thử nghiệm  842 
GMB11 Bu lông và Ốc vít 694 
GMB12 Hệ thống và Thành phần Cơ khí 717 
GMB13 Hệ thống và Thành phần Dung dịch 3.442 
GMB14 Kỹ thuật Sản xuất 2.588 
GMB15 Xử lý Kim loại và Hàn 2.808 
GMB16 Kỹ thuật Truyền nhiệt và Năng lượng 1,617 
GMB17 Kỹ thuật Điện nói chung 675 
GMB18 Linh kiện Điện tử 1.983 

GMB19  Phụ kiện điện tử, Thiết bị Điều khiển 
và Chuyển mạch 1.659 

GMB20  Bóng đèn điện, Sản xuất, Phân phối và 
Lưu trữ Điện 1.846 

Danh mục
Tổng số tài 
liệu sẵn có 
trong danh 

mục

GMB21 Linh kiện và Thiết bị Điện tử 2.032 
GMB22 Linh kiện Cơ điện 1.018 
GMB23 Viễn thông 4.274 
GMB24  Công nghệ Thông tin - Phần mềm và 

Mạng 3.923 

GMB25  Công nghệ Thông tin - Phần cứng và 
Máy móc Văn phòng 3.463 

GMB26 Công nghệ Hình ảnh 1.456 
GMB27 Kỹ thuật Phương tiện Giao thông   
                 Đường bộ 2.044 

GMB28 Kỹ thuật Đường sắt 1.072 
GMB29 Đóng tàu và Kết cấu Hàng hải 1.127 
GMB30 Kỹ thuật Hàng không và Vũ trụ 3.267 

GMB31 Vật liệu cho Sản xuất Hàng không  
                 Vũ trụ 1.376 

GMB32  Linh kiện và Bu lông ngành  
Hàng không Vũ trụ 1.134 

GMB33 Thiết bị Xử lý Vật liệu 1.096 
GMB34 Đóng gói và Phân phối Hàng hoá 909 
GMB35 Dệt, Da và May mặc 2.175 

GMB36  Nông nghiệp và Kỹ thuật Nông nghiệp 1.536 

GMB37 Công nghệ Thực phẩm 1.891 
GMB38 Công nghệ Hoá chất 2.544 
GMB39 Công nghệ Khai khoáng và Dầu khí 2.688 

Các danh mục tiêu chuẩn tạo sẵn của BSOL:

Để biết thêm thông tin hoặc yêu 
cầu bản dùng thử miễn phí của 
BSOL hãy ghé thăm:

Website: bsigroup.com/bsol   
Điện thoại: +44 (0)208 996 7029 

Danh mục
Tổng số tài 
liệu sẵn có 
trong danh 

mục

GMB40 Luyện kim 1.371 
GMB41 Sản phẩm Kim loại 1.963 
GMB42 Công nghệ Gỗ 730 
GMB42 Công nghiệp Thuỷ tinh và Gốm sứ 835 
GMB44 Công nghiệp Cao su 2.635 
GMB45 Công nghiệp Nhựa 3.231 
GMB46 Sản phẩm và Công nghệ Giấy 622 
GMB47 Công nghiệp Sơn và Màu 1.024 
GMB48 Xây dựng nói chung 2.643 
GMB49 Vật liệu và Linh kiện Xây dựng 3.088 
GMB50 Lắp đặt và Hoàn thiện Công trình 1.254 
GMB51 Kỹ thuật Xây dựng Dân dụng 1.983 
GMB52 Thiết bị và Dụng cụ Nội địa 2.349 
GMB53 Thiết bị Thể thao và Giải trí 1.442 
* Tính đến 07/2020

http://bsigroup.com/bsol
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Theo dõi chúng tôi tại

bsigroup.comLưu ý quan trọng
Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung liên quan đến vấn đề được nêu ra. Các thông tin này không 
nhằm mục đích đưa ra khuyến nghị cho bất cứ hành động nào. Để biết thêm thông tin chi tiết về chủ đề trong tài liệu, 
hoặc về các Tiêu chuẩn và dịch vụ khác được cung cấp bởi Viện Tiêu chuẩn Anh, vui lòng liên hệ qua email 
BSOLSales@bsigroup.com hoặc điện thoại +44 (0)208 996 7029.

Tại sao nên chọn BSI?
Tiêu chuẩn đưa ra hướng dẫn về cách thức thống nhất thực hiện một hoạt động nào đó và 
được xây dựng dựa trên kiến thức chuyên ngành. Tiêu chuẩn hỗ trợ các doanh nghiệp và  
cá nhân tăng tốc đổi mới và đạt được thành công. Tiêu chuẩn Anh được xây dựng bởi các 
chuyên gia đầu ngành toàn cầu với kiến thức và kinh nghiệm sâu rộng trong từng lĩnh vực.  
Vai trò của BSI là tập hợp các chuyên gia hàng đầu trên để thống nhất phương pháp thực hành 
tốt nhất và tạo ra các tiêu chuẩn. BSI kết nối mọi khía cạnh của xã hội và cung cấp một danh 
mục lớn các tài liệu, thông qua sự đồng thuận và phương pháp thực hành tốt nhất của chuyên 
gia, có tính độc lập, chắc chắn, nhằm mục đích thúc đẩy sự đổi mới, năng suất, tính bền vững 
và an toàn. 

Để biết thêm thông tin hoặc yêu cầu bản dùng thử miễn phí của 
BSOL hãy ghé thăm:
Điện thoại:  +44 (0)20 8996 7029
Email:   BSOLSales@bsigroup.com
Website:  bsigroup.com/bsol

https://www.facebook.com/BritishStandardsInstitution
https://twitter.com/bsi_uk
https://www.linkedin.com/company/bsi
https://www.youtube.com/user/BSIBritishStandards
https://www.bsigroup.com/en-GB/
mailto:BSOLSales%40bsigroup.com?subject=
mailto:BSOLSales%40bsigroup.com?subject=
https://www.bsigroup.com/bsol

