ECHA-term
Η ορολογία REACH, CLP και για τα βιοκτόνα διαθέσιμη ηλεκτρονικά σε 23
γλώσσες
http://echa-term.echa.europa.eu

Όταν χρησιμοποιείτε ορολογία REACH, CLP και για τα βιοκτόνα σε δύο ή περισσότερες
γλώσσες της ΕΕ ή ενδιαφέρεστε για ορισμούς όρων, η βάση δεδομένων ορολογίας ECHA
είναι πολύτιμη πηγή για εσάς

Τι είναι η ECHA-term;
Αυτή η βάση δεδομένων είναι μια πηγή
αξιόπιστης,
συνεκτικής
και
επικαιροποιημένης
πολυγλωσσικής
ορολογίας στον τομέα των χημικών.
Αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας των
μεταφράσεων και στην προώθηση της
ενημέρωσης με σαφήνεια.

Τι περιλαμβάνει η ECHA-term;
Τα λήμματα περιλαμβάνουν μια σειρά
κατηγοριών, όπως ορισμούς, σημειώσεις,
συγκείμενα, σχετικούς όρους, έγγραφα και
άλλες σχετικές πληροφορίες.
Η εν λόγω βάση δεδομένων καλύπτει τις
ανάγκες
διαφόρων
χρηστών:
ενδιαφερόμενους φορείς REACH, CLP
και για τα βιοκτόνα, εθνικές αρχές,
μεταφραστές, διερμηνείς, το ευρύ κοινό
και τον ECHA.

Στη γλώσσα σας
Η ECHA-term καλύπτει ορολογία σε 23
γλώσσες της ΕΕ: βουλγαρικά, κροατικά,
τσεχικά, δανικά, ολλανδικά, αγγλικά,
εσθονικά, φινλανδικά, γαλλικά, γερμανικά,
ελληνικά, ουγγρικά, ιταλικά, λετονικά,
λιθουανικά,
μαλτέζικα,
πολωνικά,
πορτογαλικά,
ρουμανικά,
σλοβακικά,
σλοβενικά, ισπανικά και σουηδικά.
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Πηγές ορολογίας
•

κανονισμός REACH,

•

κανονισμός CLP (όροι, δηλώσεις
επικινδυνότητας και δηλώσεις
προφύλαξης),

Μετάφραση όρου

•

κανονισμός για τα βιοκτόνα

•

έγγραφα καθοδήγησης ECHA (όροι
και περιγραφικές παράμετροι),

•

εικονογράμματα κινδύνου CLP,

•

•

ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη
ανησυχία.

αναζήτηση σε μία ή περισσότερες
γλώσσες,

•

εξελιγμένη αλφαβητική
φυλλομέτρηση (browsing),

•

σύνθετη αναζήτηση (βάσει αριθμού
ΕΚ, αριθμού CAS και κωδικού ΠΕΣ,
δηλώσεων επικινδυνότητας και
δηλώσεων προφύλαξης),

•

δυνατότητα αλλαγής της γλώσσας
διεπαφής,

•

σχετικοί όροι, αντώνυμα και πολλά
ακόμη.

Ολοκληρωμένη εισαγωγή όρων: όρος με
αντίστοιχο ορισμό, συγκείμενο, παραπομπή,
σημείωση, ακρωνύμιο, βαθμό αξιοπιστίας και
ημερομηνία δημιουργίας.
Υπάρχει επίσης δυνατότητα πολυγλωσσικής
πλοήγησης.

Λειτουργίες

• δυνατότητα αποστολής
ανατροφοδότησης για υπάρχοντες
όρους,
• εξελιγμένη εξαγωγή σε μορφή Excel
ή TBX,
• ενημερωτικές ειδοποιήσεις και
αρχείο ειδήσεων.

ECHA-term
Παρέχει υποστήριξη σε 23 γλώσσες της ΕΕ!
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