Teklif
İçerik

Geniş kapsamlı hukuk Online-kütüphanesi İsviçre’de:

–
–
–
–
–
–
		
–
–
–
		
Arama

570'000 dokümanlar İsviçre hukukundan tamtekst.
Federal ve Kanton mahkemeleri kararlarının toplamı.
Sistemli olarak iç hukukunun toplanması.
40 ihtisas dergisi tamtekstli.
>300 açıklama ve monografi, >200 disertasyon.
Düzeltilerek elenenler tarihlerine göre sınıflandırılırlar (Hukuk dalı veya hukuk
kaynagı, seçilmiş yayınlardan tarihine göre).
Yargı faaliyetleri düzenli olarak haftalık aktüel duruma getirilirler.
Dokümanların rahat olarak basılmaları ve onların E-Mail ile gönderilmeleri.
Ayrıca avrupa hukuku da kullanılmaya hazırdır: Anlaşmalar, yönetmelikler,
talimatlar, EuGH-kararları, hazırlanan hukuki işlemler, resmi gazete.

Arama opsiyonları:

–
–
–
–
–
		
–
–
–
		
–

Tamtekst araması fikir ve «deyim» ile.
Arama kanun maddeleri ile.
Arama karar referansları ile.
kolay başvuru alıntı yapabilecek referanslarlan.
Arama hukuk bibliyografisi ile 27’000 kayıt hukuki.
kitaplardan, makaleler ve tören veya jübilelerde yazılan kitaplardan.
Klasik olarak içindekiler üzerinden.
Krolonojik veya önemli şartlarda hazırlanmış listeler üzerinden.
Bireysel olarak yapılan aramaların kayıtlarından arama,
JurAlert’in hazırladığı aktüel olarak kullanılanların listesi üzerinden.
Üç lisanlı deger lisan üzerinden aramalar için.

Özel teklif vergi hukuku uzmanları için.

Yararlanmak
İsviçre hukukunun arama standartı; geniş kapsamlıdır ve gittikce tamamlanır.

Up-to-date arananların listesi haftanın aktüellerinin ilavesi sayesinde.
Enformasyon-emniyet (Swisslex se ve avukatların yükümlülükleri kapsamında.
Federal mahkeme 6P.91/2005 E. 3.5).
Yüksek bilgi kalitesi senelerden beri sistemli olarak mükembelleştirme sayesinde.
Çeşitli arama opsiyonları tercihlere göre.
Aranan miktarı bireyselleştirmek ve azaltmak çeşitli filtre fonksiyonları sayesinde 		
olur.

Ücretler
Giriş anlaşması
Devamlı anlaşma

Vergi hukuku
EU-Hukuku

Çok kademeli model:
6 aylık, CHF 160.- ile CHF 590.- arası aylık,
müşteri büyüklüğüne bağlı olarak.
6 aydan sonra, götürü olarak tespit edilir ilk 6 aydaki kullanma sayısına göre,
min. CHF 160.- aylık, 12 ayda bir fiyat ayarlanması yapılır.
Özel abonman:
CHF 100.- ile CHF 250.- aylık.
JurInfothek fıyatının % 10.
1 Ay ücretsiz test zamanı.
Fiyat esasları liste müşteri kullanımına göre:
Arama 		
CHF 5.– ile CHF 15.–
Doküman kanun		
CHF 1.–
Doküman yargı kararları
CHF 1.– ile CHF 5.–
Doküman ögretici 		
CHF 5.– ile CHF 11.–
Doküman JurJournals 		
CHF 1.– ile CHF 5.–
Doküman Rechtsbibliografie
CHF 1.–
Bütün fiyatlara katma değer vergisi ilave edilir.

www.swisslex.ch

Hotline 0800 58 74 63

Teklif
Hukuki yayınların yeni ebatlar, haricinde veya print ebatlarını tamamlayıcı.
zsis)

Dergi İsviçre ve uluslararası vergi hukuku için 2003 den beri, sorumlusu Dr. Michael Beusch ve

onun redaksiyonu; vergi hukukundaki aktuel gelişmelerle, seçilmiş ayın önemli haberi, ayın en

önemlileri m. «best case» makaleleri; Arşiv ve seminerler teklifleri tamamlarlar.
ARVonline

2008 den beri Online-tamamlama print ebatında iş hukuku ve işsizlik sigortası, yayınlıyan Prof. Dr.
W. Portmann; yasalar ve kararlar hakkındaki aktuel makaleler; literatür, kitaplar, müddetler, printebatı için talimatlar ve Arşiv dergileri toparlamak.

assistalex

Dergi mali sorumluluk ve sigorta hukuku, 2001 den beri sorumlusu Avukat Dirk Fuhrhop.
Çeşitli mercilerin aktüel kararlarının seçilmiş özetleri. Teklif cok sayıda Literatür ve arşiv
toplanarak tamamlanır.

HILL

Dergi «Health Insurance Liability Law» 2003 den beri, sorumlusu Dr. Agnes Leu ve redaksiyonu;
burada hakim olan saglık dalında hukuki konulardaki aktüel gelişmeler, İhtisas makaleleri
yargısal kararlar ve ayın en önemlileri; bilgiler arşiv vasıtasıyla tamamlanırlar.
Başka dergiler gelecektir.

JurJournals Push

Kayıtlarını yaptıran abonelere düzenli olarak E-Mail ile enformasyon mektupları yeni
baskıların özetleri ve dokümanların tamamı gönderilir.
JurAlert güncellik servisi aboneleri de hukuk dallarına göre sınıflandırılma sayesinde bütün
JurJournals’ları karşılar. Alternatif olarak dergilere ayrı abone olunabilinir.

JurJournals Pull

Aktif olarak girerek içindekiler üzerinden aktüel olan dergilere ulaşılabilinir.

JurJournals Search

Giriş üzerinden hızlı arama sayesinde dergilerde sınırlama yapılarak içerileri çabuk aranabilinir.

Arşiv’de ilgili dergilerin bütün makaleleri bulunur. Giriş Jurinfothek-Abonesi sayesinde olur.
Kaydedilme www.swisslex.ch - tek dergi www.zsis.ch, www.arvonline.ch, www.assistalex.ch,
www.hilljournal.ch

Yararlanmak
Aktüel hukuk-enformasyonları, hızlı ve tamamlanmış print ebatında; her şeyden önce yargı
kararlarına çabuk açıklama.
Geniş özet tanıtılan görev alanı hakkında.
Push, Pull veya Search kişisel tercihlere göre.
Siz anında «real-time» ve sonradan okuyorsunuz veya enformasyonları tab edersiniz.

Ücretler
Senelik götürü fiyatın içerisinde bütün kullanma imkanları aktüel sayıları her defasında
kullanma hakkı vardır; Faturalar senelik kesilir.
Alternatif olarak bütün dergilere JurAlert abonesi üzerinden ve hukuk dallarına göre
sınıflandırılmış bilgilere girilebilinir.
Arşiv deki dokümanlara tek giriş Jurinfothek tarifesine göre olur.
Ücretsiz 1 aylık deneme zamanı
1 abone

CHF 100.– ile CHF 150.– dergi başına

2 ve daha çok aboneler

CHF 180.– ile CHF 250.– dergi başına

Bütün fiyatlara katma değer vergisi ilave edilir.

www.swisslex.ch

Hotline 0800 58 74 63

