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Hlavní záměry VIRM

• zlepšit řízení kvality produktů a procesů povzbuzením ke 
zvýšenému a snadnějšímu používání referenčních 
materiálů v Evropě

• vytvořit znalostní systém a nástroj ke zlepšení interakce 
mezi uživateli a producenty referenčních materiálů
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Cíle projektu VIRM:

•VIRM má působit jako
tmel (mezi členy systému) a 
mazivo k usnadnění rozšiřování a
výměny názorů a koncepcí

•VIRM se má stát prostředkem podpory a usnadnění



Nástroje (1):

• Webová stránka s pokročilou databází, obsahující sekce
‘open domain’ and ‘jen pro členy’ 

- najdi RM (databáze na rozdíl od jiných zahrnuje i kontrolní
materiály – QCM (quality control materials); v současnosti
obsahuje více než 14 500 položek)

- kdo je kdo
- databáze MPZ (PT schemes)
- novinky a události
- knihovna (stahování dokumentů)
- nabídka zaměstnání
- diskusní forum, …..

www.VIRM.net

http://www.VIRM.net


Nástroje (2):

• Poradna, informační středisko je jedinou fyzickou 
jednotkou VIRM
• elektronické noviny (1 x za 2 měsíce)
• Speciální zájmové skupiny (SIG)
• Národní kontaktní střediska ve všech zemích EU (mluví 
národními jazyky)

info@VIRM.net

mailto:info@VIRM.net


Prostředky:

• Projekt: vývoj VIRM 
finančně podporován EK (3 roky)
implementace obchodního plánu („business plan“)

• Produkt: VIRM a.s.b.l.
Legislativní útvar, finančně udržitelný (sustainable)
registrovaní členové
příjem z členských poplatků

• Úspěšnost: aktivní členstvo

EC-GROWTH Contract Nº G7RT-CT-2002-05104



VIRM  systém

• VIRM je otevřen
všem členům společenství RM

• VIRM roste
2003 rok 1: vývoj
2004 rok 2: dostupnost služeb, VIRM asbl
2005 rok 3: zahájení placeného členství

• www.VIRM.netwww.VIRM.net je pro Vás otevřen

http://www.VIRM.net
http://www.VIRM.net
























Staňte se členem VIRM

• VIRM je otevřen pro všechny členy společenství RM
Registrujte se na adrese:

www.VIRM.netwww.VIRM.net
jako předplatitel nebo uživatel

• Po registraci potřebujeme Váš vstup,
např. RM, publikace, kurzy, novinky, vazby, ….

http://www.VIRM.net
http://www.VIRM.net


Národní kontaktní středisko pro ČR:Národní kontaktní středisko pro ČR:
doc. Ing. Jan Kučera, CSc.doc. Ing. Jan Kučera, CSc.
Ústav jaderné fyziky AV ČRÚstav jaderné fyziky AV ČR
odd. jaderné spektroskopieodd. jaderné spektroskopie
250 68 Řež u Prahy250 68 Řež u Prahy
tel.:tel.: 266 172 268266 172 268
fax:fax: 220 941 220 941 130130
ee--mail:mail: kucerakucera@@ujf.cas.czujf.cas.cz

S otázkami a připomínkami se také obracejte na mezinárodní poradnu na 
adrese:info@VIRM.net

mailto:info@VIRM.net

