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CRO n
Komunita Run Ve vlastnictví není za účelem dosažení zisku
cron ( Komunita Run Ve vlastnictví není za účelem dosažení zisku) Nahrazuje pro zisk
soukromého vlastníka obchodního modelu. Šmelinářské soukromé podniky jsou nahrazeny bez
náhrady. Kromě toho, že jsou přínosem svlékli a stíhán, SLEČNA R6 !

cron Nahrazuje státem vlastněné subjekty běh. Jsou spustit neefektivní, těžkopádný, nikoli
na základě potřeb komunity. Tyto subjekty buď stát, cron nebo jsou provozovány jako cron,
který používáte, D-MC ( Rozhodování výboru) ,

Vítejte na stránkách báječný svět podnikatelskou sférou
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cron ( Komunita Run Ve vlastnictví není za účelem dosažení zisku) obchodní model
Universe Depozitní Guardians, která nahrazuje ve vlastnictví státu na soukromé subjekty a
vlastnictví obchodních modelů. Kapitalismus je nemorální, chamtivý těžba, dravé parazitní
šmelina, Anti 1 GOD, zločinec, " SLEČNA R6 ‘. Kapitalistické to nemají nárok stát Anděl (Nesmrtelný)
, Komunismus provozují nemilujících nekompetentní technokratů a byrokratů je nepřijatelné!
Komunistická to nemají nárok stát Anděl (Nesmrtelný) , cron nahrazuje a je zastaralé
‚kapitalismem a komunismem‘ obchodní modely! ! !

zřídit cron
Hrabství ' zřizuje ' cron ‘. Státem vlastněná entita je převeden fungovat jako ' Cron‘. Soukromého
vlastnictví entita je zabaven bez kompenzacemi

- zace a se převede na fungovat jako ' Cron‘.
' C ' komunita je ' Hrabství ‘.
' R ' spuštěn ' DMC ' ( Rozhodování výboru ze dne 7.) , ' Ó ' vlastnil jeho
placené (Wmw) pracovníci, dobrovolníci.

' n ' ne pro zisk.
cron Organizace musí být spravovány. Single vedení je
tyranie. Vedení Výbor je fér. cron DMC použití ukazatele
výkonnosti podniku and.feedback od všech zainteresovaných
stran pro rozhodování.

' DMC ' ( Rozhodování výboru) se skládá ze 7 členů:
Koordinátor, pokladník, Jdi, 4. správce.
Cron DMC musí používat BPI ( business Performance Indicators) ,
JIC ( Jen v případě) , es ( Úspory z rozsahu) ,
Pozadí:
Shire vlastníkem všech pozemků a budov, poskytuje veškeré stavební, inženýrské sítě

(Síla, kanalizace, voda) Údržba pomocí cron je. Každý cron má ‚nájemní smlouva‘
renegotiated každých 7 let od Kraje. Každý cron má ‚Smlouva Usage‘ renegotiated
každých 7 let od Kraje.
Nájemní smlouva (Pozemky, budovy) má set Poplatek se platí stejně každé 4 týdny (NRTM)
, Smlouva využití (Údržba, budovy) využití
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(Variabilní) Poplatek se platí jednou za 4 týdny.

Významné projekty nebo projekty, služby, které zahrnuje více než 1 Shire vyžadují velké
množství samostatného cron spolupracovat (Cron Cluster) ,

Cron Cluster je sbírka cron je spolupracují mezi sebou navzájem v zákazníkem,
dodavatelských vztahů. Například 'Ranní Vitamin Supplement Tablet' (produkt) , Cron je
zapojen: Distribuce, Výroba, Marketing, obalová technika, primární producent
Development Research, Retail.

cron ' y, které jsou součástí Cluster cron potřebují své DMC ' s udržovat kontakt.

Každá DMC je třeba posílit (rozhodování) 1 osoba, která má zastupovat zájmy svých
cron v rámci cron klastru. Jakékoli cron, který neposkytuje zástupce rozhodování je
odstraněn z clusteru a nahrazena jinou.

K dispozici jsou pouze vlastníci a dobrovolníci zaměstnanců. Majitel zaměstnanec jsou na " wmw ‘, Dobrovolníci
jsou neplacené ale získat sociální výhody.

Dobrovolníka a WMW výhody jsou nastaveny zemské vlády.

DMC ( Rozhodování výboru)
Když skupina lidí dát dohromady hledají vedení. Single vedení je tyranie. Vedení
Výbor je fér. Organizace cron musí být spravovány: DMC zvolený ročně.

DMC ( Rozhodování výboru) se skládá ze 7 členů:
Koordinátor , řídí zasedání, má 2 hlasy, vybrán reprezentovat
řízení.
Pokladník , Zástupce židle má 1 hlas, vybrán vykázání
zastupují.
Jít pro , udržuje minut má 1 hlas, vybrán kancelářských pracovníků do

zastupují.
poručník , má 1 hlas, vybráni mimo administrativní pracovníci, aby je zastupovaly.

poručník , má 1 hlas, vybrán zákazníky k jejich zastupování.

poručník , má 1 hlas, vybrán dodavatelů je zastupují.
poručník , má 1 hlas, najal právní poradce.

Poznámka! DMC vyzvat lidi zevnitř nebo vně entity

3

Společenství Hrabství 15.03.2.1 N-u-m

Zákonodárce Manifest Jak je psáno, že musí být!

1 GOD 1 FAITH 1 Church Vesmír Depozitář Guardians
www.universecustodianguardians.org

dodávat specialisty informací na výboru. Oni nemají hlasovací práva.
Každé setkání začíná modlitbou:

cron DMC Prayer
Milý 1 GOD , Tvůrce nejkrásnější vesmíru Veď nás v naší
Rozhodování
Budeme se rozhodovat, které prospívají lidstvu Naše rozhodnutí
usilovat o harmonizaci s Habitat Naše rozhodnutí mají výsledky non
znečišťujících Budeme užitečné Společenství pro slávu 1 GOD a
dobro lidstva
Tato modlitba se používá na začátku každého cron DMC setkání!
Výbor se bude hlasovat o každé rozhodnutí učiněné před Implementační. 5 hlasů jsou
potřebné pro pohyb, aby byla úspěšná. Člen výboru, který nemůže zúčastnit, se může
dát plnou moc na jiného člena výboru.

Toto rozhodování komise spravuje přijetím systematický, logický přístup. S použitím
metod, které jsou jednoduché a umožňovaly snadné zdvojování a vzájemná
zaměnitelnost (Šablony pro opakované cíle) , Tento výbor je flexibilní a reagovat na
měnící se okolnosti, změnou strategie v případě potřeby, zajištění nových
příležitostí, jakmile se objeví.

Po stanovení hlavních cílů organizace (Důvod pro existenci) , Pitevní těchto cílů bude
vytvářet pracovní cíle
(malé cíle s časových řad) , Ty jsou přenášeny na pracovní týmy, které realizují tyto cíle
a dát zpětnou vazbu výboru.
Workteam členové jsou vyzýváni, aby hledat nové způsoby práce nová řešení starých výzev. DMC
spongelike absorbuje vstupních veličin zpět od svých pracovní týmy, zákazníky a dodavateli. Používání
těchto údajů ve svém budoucím postupu rozhodování.

vedení forma DMC , pak:
zřídit hlavní úkol: vytváření šablon.
Vytvořit pracovní cíle: malé cíle s časovými liniemi, vytváření šablon

zřídit pracovní týmy, implementovat pracovní cíle.
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Dostat odezvu: pracovní týmy (Implementace, problémy, doplnit nebo vylepšit nápady) ,
zákazníci (Zákaznický servis, záruka, nápady na zlepšení) Dodavatelé (Uspořádání,
družstvo dopředu plánování, nápady na zlepšení) ,
Absorbovat zpětná vazba (Vyhodnotit, odpovědět, odměnu) ,

ohodnotit obchodní výkonnosti indikátory.
Audit Předchozí 6 kroků.

D-MC , používat obchodní výkonnostní indikátory (BPI) :

Měsíční, vypracovat obchodní výkonnostní indikátory (BPI) ,
porovnat aktuální měsíc (BPI) s předchozím měsícem, nějaký rozdíl, proč? Jakákoliv akce je
třeba učinit? Ano, vezměte si ji.
porovnat aktuální měsíc (BPI) se současně s předchozím rokem. Jakákoliv změna, proč?

porovnat aktuální měsíc ( BPI ) čtvrtletní a roční plány.
Vyhodnotit srovnání, pokud je třeba jednat. Vzít to.
porovnat aktuální měsíc (BPI) s běžný průměr, mají za cíl být nadprůměrná.
Nadprůměrné výsledky chvály pracovních týmů a ovladatelnými ment výboru.
Děkujeme, zákazníky a dodavateli. Podprůměrný výsledek provést změny řídícího
výboru.
WCM Pracovní kapitál míra krátkodobé platební schopnosti: ‚Working Capital opatřením‘ (WCM)
= Oběžná aktiva: Krátkodobé závazky výsledek větší než 1: 1, je žádoucí. Výsledek
menší než 1: 1 pasiva potřebují restrukturalizaci.

NWC Čistý pracovní kapitál míra krátkodobé platební schopnosti: ‚čistého pracovního
kapitálu‘ (NWC) = Oběžná aktiva - Krátkodobé závazky záporná hodnota podnikání je
pod kapitalizovaný. To je nejčastější příčinou neúspěchu v podnikání.

ITM Zásoby Obrat měřítkem účinnosti: ‚Inventory míra obratu‘ (ITM) = Zásoby celkem
/ Průměrná hladina zásob. Výsledek je v porovnání s průměrem odvětví. Nad průmysl
průměr je žádoucí.

MA Marketingová analýza vypracovat% a v porovnání s předchozím měsícem
míru účinnosti:
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Celkové náklady na marketing / tržby • 100 dojít, pokud je nižší než předchozí měsíc
je dobrý (Tržby se pravděpodobně zvyšuje, protože marketingové kampaně) ,

Bod zvratu na základě prodejní ceny: Bod zvratu = fixní náklady + Variabilní náklady (
Množství) / Množství ( Výsledkem je, jednotek) , Bod zvratu na základě objemu prodeje (Příjmy)
: Bod zvratu = fixní náklady + Variabilní náklady ( Množství), výsledek je $. Bod
zvratu na základě množství (Výroba) : Bod zvratu = fixní náklady / cena Variabilní
náklady ( Výsledkem je, $)

příjmy Pitva

rentability nákladů

+ 3% Rezerva = Základní
cena Unit
+ 21% daň z přidané hodnoty
1% Darování = Konečná
prodejní cena

JIC ‚Jen v případě‘ operačního systému Inventory: Zásoby doručení: Ujistěte se, dodávka je
v souladu s cílem kvalitní ( je neporušené, není deformována nebo zkažené) , Množství ( vážit
a počítat) , a cena ( v porovnání s citací) ,

Dodávka nevyhovuje, aby neprodleně upravit faktura.
mají doručovatel počáteční to. Možná vrátit všechny zásilky. Kontaktní Sender!

Dodací požadavky, značka faktura " Přijaté‘. Štítků zboží a obchod.
Umístěním dodání za starých zásob. přizpůsobit " Stockcard‘. Platit
Odesílatel.

Úložný prostor: By mělo umožnit snadné out odchody Inventář OS1 ' ( Nejstarší Sklad 1.) ,
Upravte ‚Stockcard‘ každý " V' nebo " Ven' odchody inventury. Upravte ‚Stockcard‘ po každé
měsíční Stocktake ( ztráta, zkažení) ,
Zásoby, které jsou v paměti po dobu 14 měsíců, se odstěhoval (Daroval, ..) ,
OS1 JIC zásob mimo dění s sebou nese vystěhování , ‚Nejstarší Sklad 1 Svatý ‘.

EsIo JIC s sebou nese inventář , ‚Úspor z rozsahu zásob objednávání ‘.
JIC Inventář znamená udržet měsíční úrovně zásob na základě , ‚l ast

m onth je A verage Ó UT odchody (Lmao) ' a ‚l ast y uši s já m onth
A verage Ó UT odchody (Lysmao) ‘.
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Řazení: Stanovit velikost měsíčního pořadí porovnáním " lmao ' a
lysmao ‘. Získat citace: použijte větší množstevní slevy EsIo

(úspory z rozsahu zásob objednání) , Vstoupit měsíční objednávky.
odeslání inventáře: Ujistěte se, že Vaše zásilka je připravena na vyzvednutí.

Je to vydržet plánovanou cestu nepoškozené. Je všechno papírování tam
dodržování dobré obchodní praxe, povoleních, právních požadavcích, ...
Zahrnout : Děkuji, Speciální nabídky, zkušební vzorek, katalog ... Zajistěte, aby vyzvednout cedule
dokumenty převádějící Freight k distributorovi.

Náklad ( Dálnice tramvaje ...) : Nákladní silniční doprava je jedna z největších obchodních
nákladů. Vaše podnikání potřebuje kvalifikované speditérem s důkladnou znalostí při
poskytování nákladní a mají dobré vztahy s nákladní dopravy. Nákladní dodáno nepoškozené
a včas podporuje dobré vztahy se zákazníky. Který dodávkový systém použít, je důležité
Nákladní obchodní rozhodnutí o. K dispozici je v domě nebo outsourcing.

Dodávací systém, který splňuje požadavky zákazníka je první volbou. Náklady realita
může zabránit uplatňování 1. volby. Je zapotřebí kompromisů mezi Spokojenost
zákazníka a cenové dostupnosti.

Když outsourcing nákladní využít " es ' ( Úspory z rozsahu
) slevy a další výhody.
Pro příchozí nákladní důvěřujete odesílatele zvolit způsob doručení, pokud je to
možné. Neplatili doručovatele. Při převzetí nákladní postup využití zásob.

ITM Zásoby Obrat měřítkem účinnosti. ' Zásoby Obrat opatření‘ (ITM) = Zásoby
celkem / Průměrná hladina zásob Výsledkem je ve srovnání s průměrem
odvětví. Nad průmysl průměr je žádoucí.

es Úspory z rozsahu
Obchodní potřebuje udržet náklady na jednotku na svém dolním průměrem. es

vztahovat na zásob, zpracovatelském průmyslu, stlačených služeb, klastrů marketingu,
managementu klastrů, joint venture reklamní fúzí.

Inventář: Získat citace. (A) objednat pomocí (Es) větší množstevní slevy.

7

Společenství Hrabství 15.03.2.1 N-u-m

Zákonodárce Manifest Jak je psáno, že musí být!

1 GOD 1 FAITH 1 Church Vesmír Depozitář Guardians
www.universecustodianguardians.org

Nebo (B) klastr objednávky sleva (Objednávání různých jednotek ve stejném pořadí) ,

Výrobní: Ve zpracovatelském průmyslu jsou fixní náklady vypracovali vytvořením konstantní.
(A) Tato konstanta může být sdílený přes výrobní časovém cyklu. Čím delší je výroba spustit
nižší průměrné náklady jednotky (Es) , (B) Konstantní zůstává jednotková cena je vysoká na
začátku výroby. Jak se zvyšuje produkce (úspory z rozsahu rozehrávky)

Náklady jednotka klesá.
Cluster marketing: Cluster marketing znamená multimédií (tisk, elek- tronic, billboardy,
ukázky ...) marketing pomocí opakování (Opět, znovu a znovu ...) marketingová strategie,
jak snížit jednotkové náklady (Es) , To přináší další úspory z rozsahu 1 Svatý šířit
prostřednictvím různých médií a 2 nd z opakování. 1 média mohou být použity, ale opakování
je třeba.

Cluster řízení: Pokud jsou odbory dostatečně příbuzné na jejich činnosti. Spojit (Pracovní
týmy, management ...) související činnosti a snížit jednotkové náklady (Es) ,

Joint venture: 2 nezávislé subjekty mohou spojit aktivity snížit jednotkové náklady (Es)
,
Fúze: Sloučení 2 nezávislých subjektů by měla snížit náklady na jednotku (Es) ,

Cron Účetnictví cron Asset Register : Název majetku, jeho účel, datum získané,
všechny vzniklé náklady pořízení a jak je s nimi nakládáno připraven, datum začít používat. Datum
doručení. Datum opravy. Datum přestal používat, důvod, data k dispozici.

Cron Odpovědnost Register : Název odpovědnosti, jeho účel, datum získané, všechny vzniklé
náklady pořízení a jak je s nimi nakládáno připraven, datum začít používat. snižování zůstatek (amortizace)
, Datum úplného zaplacení.

Cron Bills Register : Název bankovky, její účel, datum obdrželi, je to pravda, datum splatnosti. Datum
zaplaceno. Poznámka ! Komentáře k postižené účty.

Cron Register příjmů : Částka, typ platby, datum, zboží, služby, číslo transakce. Hromadí
součty.
Poznámka! Komentáře k množství náhrady.
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Cron Vynikající Registrace příjem : Jméno zákazníka, číslo faktury, dlužné částky,
datum splatnosti. Datum přijetí.
Poznámka! Vznášet připomínky k opožděné částky.

Cron Výnosy / Prohlášení Náklady : Celkové výnosy Register
- Celkem Bills Registrace = Rentability, deficit nebo přebytek.
Poznámka ! Tam může být vysvětlující komentáře.

Cron Equity Prohlášení: Aktiva celkem - Závazky celkem =
cron Equity , Poznámka ! Tam může být vysvětlující komentáře.

ZÁKLADNÍ
Účetnictví záznamy: minulých událostí a prezentuje tato data. Tam může být vysvětlující
komentáře.

Copyright, Goodwill, Patentové právo, nejsou přijatelné.
Naběhlý, odpisy, předplacené, couvání záznamů, nejsou používány.

Cron nedělají dary. Cron nemají sponzora.
Registrace jsou aktualizovány jednou týdně. Frekvence závěrky závisí na tom, jak
obsazeno cron je. Roční výkazy jsou povinné.

Cluster cron skupina cron ' to spolupracuje.
Úschovu Guardians volat množství oddělené cron je spolupracující sloužit celé
provincie (kmenový) : ' Cluster cron ‘. Cron Cluster nahradit Greedy, šmelinářské národní
nebo nadnárodní organizace.
Cron Cluster nahradit státem vlastněné subjekty.

Velké projekty nebo projekty, služby, které zahrnuje více než 1 Shire vyžadují velké množství
oddělené cron To, aby spolupracovaly (Cluster cron) ,

Cluster cron je sbírka cron ‚S spolupracují mezi sebou navzájem v zákazníkem
dodavatelské vztahy. Například 'Ranní Vitamin Supplement Tablet' (produkt) , Cron je
zapojen: Distribuce, Výroba, Marketing, obalová technika, primární producent, výzkum,
vývoj, Retail.

cron To, že jsou součástí Cluster cron potřebují své DMC To být v kontaktu.

Každá DMC je třeba posílit (rozhodování) 1 osoba, která má představovat
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jejich cron je zájem ve cron klastru. Jakékoli cron, který neposkytuje zástupce
rozhodování je třeba odstranit z clusteru a nahrazena jinou.

cron ‚S chtít řešit zemské vlády a nebo jejích organizací (utility...) , Pouze odbory vládní
organizace, které používají cron systém řízení DMC se může připojit Cron Cluster.

Poznámka! Vláda vlastnil firmu, která nejsou proměnil cron
obchodní (Nástroje, dálkové dopravy, hornictví, Výzkum vesmíru ...)
jsou provozovány s použitím cron systém řízení DMC ,
Cluster cron operují od " CRBC ' ( Cron Retail bazar Complex)
a pracovní kapličky.

cron Kariéra
Většina cron aby apprenticeships (Wmw1) k dispozici. Učeň po CE obdrží na
živnostenský list (Wmw2) , Cron kariéra začíná zde.

Trady Po pracovní zkušenosti dostane povýšen na Senior (Wmw3) ,

Senior Při práci zkušenosti navštěvuje " PheC průmyslová škola ‚Vydělá‘ Supervisor
Certificate ‘. Když tam je otvor podporována seniority, aby inspektor (Wmw4) ,

Dozorce Při práci zkušenosti navštěvuje " PheC Leader- College loď ‚Vydělá‘ vedoucí k
diplomu ‘. Když tam je otvor podporována seniority na Leader (Wmw5) ,

Vůdce Při práci zkušenosti navštěvuje " PheC Vedení College ‚Vydělá‘ Manažer Diploma ‘.
Když tam je otvor podporována seniority do Správce (Wmw6) ,

Manažer Během workexperience navštěvuje " PheC Leadership Camp ‚Vydělá‘ správce
Titul ‘. Když tam je otvor podporována seniority administrátorovi (Wmw7) ,
Se připojí k ‚zemský poradce bazén‘ , Kustod Guardian věří, že každý člověk má 1
GOD vzhledem k tomu, právo ' Vzdělání zdarma (Přejděte 3) "Od kolébky do kremace. Všechno
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Kustod Guardian věří, že každý člověk má 1 GOD vzhledem k tomu, právo ' Vzdělání
zdarma (Přejděte 3) "Od kolébky do kremace. All vzdělávání poskytují vlády a
komunity dohodu.
Neexistuje žádný non vládní vzdělání. Neexistují žádné vysoké školy.

IDEAS
nápady Jsou na začátku budoucnosti. Myšlenky jsou nejproduktivnější veškeré
aktivity duševního vlastnictví. Myšlenky musí být zachovány až Knowledge kontinuity.

Každý den spousta nápadů jsou myšlenka off a rychle zapomněli nebo ztratili.
Důvodem je, že nebyly zachovány, zaznamenány nebo napsáno. Nejlepší jsou
ztraceny!
Každý cron je podpořit své zúčastněné strany (Zaměstnanci, dodavatelé,
dobrovolníci, zákazníci) předložit nějaké nápady, co o této cron ,

Jednotlivci
Paměť nespolehlivý, pokud jde o zachování a rozvíjení nových myšlenek. Noste s
sebou notebook (Plánovač) nebo záznamník s vámi, a když nápad rozvíjí, chránit ji.
Týdenní file vaše nápady!
Posouzení vaše nápady. Jak jste si zkontrolovat své nápady (jednou měsíčně) , Někteří
budou mít žádnou hodnotu a nestojí visí na. Zahodit. Některé nápady se objeví
užitečné nyní nebo někdy později. Udržujte nich podat jim: ‚Aktivní‘, nebo ‚později‘. Po
přezkoumání, podání vzít ‚aktivní‘ souboru.

Výběr nápad! Nyní, aby tato myšlenka roste. Přemýšlejte o tom. Tie nápad souvisejících
myšlenek. Výzkum, se snaží najít něco podobného, nebo kompatibilní s touto
myšlenkou. Prozkoumat všechny úhly a možnosti.

Podpěra, podpora své nápady s výzkumem. Výzkum Internet, archivy, knihovny ... V některých
případech se používají dotazníky.

Když si myslíte, že váš nápad je připravena k aplikaci. Učiň tak.
Pokusit se získat zpětnou vazbu, takže myšlenka může být vyladěn.
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Budoucnost proof myšlenky prostřednictvím znalostní kontinuity (NRTM) , Zajistit
kontinuitu znalostí tím, že drží své nápady soubory aktualizovány. Ve vašem ‚Bude‘
zmínit, kde lze nalézt.
Nápady postup je používán depozitní opatrovník pracovních skupin,
jednotlivců, výbory. Použijte CG Planner.

ČÍSLA
Čísla jsou důležité pro Depozitní Guardian a Cron!

Numbers- hodnota
0> Nula 1> Jeden 2> Dva 3> Tři 4> čtyři 5> Pět
6> Šest 7> sedm 8> Osm 9> Devět 10> Deset
50> Padesáti 100> Sto 500> Pět set
1000> Tisíc 5000> Pět tisíc
10000> Deset tisíc 50000> Padesát tisíc
100000> Sto tisíc
500000> Pět set tisíc 1000000> Milión
5000000> Pět milionů 10000000,> Deset milionů
50000000> Padesát milionů
100000000000> Sto milionů
500000000> Pět set milionů
1000000000> Miliarda 5000000000> Pět miliard
10000000000> Deset miliard
50000000000> Padesát miliard
100000000000> Sta miliard
1.000.000.000.000> Bilion
5.000.000.000.000> Pět-bilionu
10.000.000.000.000> Deset bilionu
50.000.000.000.000> Padesát bilionů
100.000.000.000.000> Sta bilionů
Poznámka! Zprava doleva čárka je umístěn po každém 3. číslici.
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Opatření Cron pomocí ‚NAS‘ opatření
Nová doba Jednotky měření jsou aktualizované metrické verze ..
délka základny jednotka: Metr (M) ~
Základní plocha jednotka: metr čtvereční (M?) ~ 3Dmeter (M?) ~
objem Základní jednotka: litr (L) ~ hmotnost základny jednotka: gram (G)

Měření předpony. Aktivované předpony pozitivních sil. Předpona Symbol Power [] Hodnota

Myria
Kilo
hecto

Můj 10 [4]

H 10 [2]

1.000.000.000.000.000.000.000.000
1.000.000.000.000.000.000.000
1.000.000.000.000.000.000
1.000.000.000.000.000
1.000.000.000.000
1000000000
1,000,000
10,000
1000
100

deka

D 10 [1]

10

základna

10 [0]
d
10 [ -1 ]
C
10 [ -2 ]
m 10 [ -3 ]
μ
10 [ -6 ]
n
10 [ -9 ]
p
10 [ -12 ]
F
10 [ -15 ]
A
10 [ -18 ]
z
10 [ -21 ]
y
10 [ -24 ]

1

10 [24]
10 [21]

Yotta

Y

Zetta

Z

EXA

E 10 [18]

Peta

P

10 [15]

Tera

T

10 [12]

Giga

G 10 [ 9]
M 10 [6]

Mega

deci

centi

milli
micro
nano
pico

femto
Atto

zepto

yokto

K 10 [3]

b

0,1

0,01
0.001
0.000,001
0.000,000,001
0.000,000,000,001
0.000,000,000,000,001
0.000,000,000,000,000,001
0.000,000,000,000,000,000,001
0.000,000,000,000,000,000,000,001

Délka základní jednotky: Metr (M) malé písmeno předpony jsou (≤) Hodnoty základních []
závorkách říci hodnotu výkonu. Vzdálenost mezi 2 body. Např

0 .. A.. 10 = 10
Předpona Symbol Power [] Value
1 Yotta
ym 10 [24]
1 Zetta

Zm 10 [21]

1 EXA

Em 10 [18]

1 Peta

Odpoledne 10 [15]

1 Tera

tm 10 [12]
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1.000.000.000.000.000.000.000.000
1.000.000.000.000.000.000.000
1.000.000.000.000.000.000
1.000.000.000.000.000
1.000.000.000.000
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1 Giga

gm 10 [ 9]

1 Mega mm 10 [6]

1 Myria MYM 10 [4]
1 Kilo
km 10 [3]
1 hecto Hm 10 [2]
1 deka
Dm 10 [1]
1 Metr
m 10 [ 0 ]
1 deci
dm 10 [ -1 ]
1 centi
cm 10 [ -2 ]
1 milli
mm 10 [ -3 ]
1 micro
um 10 [ -6 ]
1 nano
nm 10 [ -9 ]
1 pico

odpoledne 10 [ -12 ]

1 femto

fm 10 [ -15 ]

1 Atto

dopoledne 10 [ -18 ]

1 zepto

zm 10 [ -21 ]

1 yokto

ym 10 [ -24 ]

1000000000
1,000,000
10,000
1000
100
10
1

0,1

0,01
0.001
0.000,001
0.000,000,001
0.000,000,000,001
0.000,000,000,000,001
0.000,000,000,000,000,001
0.000,000,000,000,000,000,001
0.000,000,000,000,000,000,000,001

Metr čtvereční ( m²) malé písmeno předpony jsou (≤) Hodnoty základní jednotky.

Šířka a šířka o rozloze násobí. Např 10 • 10 = 100m²
Předpona Symbol Power [] Value
1 Yotta
Ym² 10 [24]
1.000.000.000.000.000.000.000.000
1 Zetta
Zm² 10 [21]
1.000.000.000.000.000.000.000
1 EXA
Em² 10 [18]
1.000.000.000.000.000.000
1 Peta
Pm² 10 [15]
1.000.000.000.000.000
1 Tera
Tm² 10 [12]
1.000.000.000.000
1 Giga
Gm² 10 [ 9]
1000000000
1 Mega mm² 10 [6]
1,000,000
1 Myria Mym² 10 [4]
10,000
1 Kilo
km² 10 [3]
1000
1 hecto Hm² 10 [2]
100
1 deka
dm² 10 [1]
10
1 metr
m² 10 [ 0 ]
1
čtvereční

1 deci

1 centi

1 milli
1 micro
1 nano
1 pico

1 femto
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dm² 10 [ -1 ]
cm² 10 [ -2 ]
mm² 10 [ -3 ]
μm² 10 [ -6 ]
nm² 10 [ -9 ]
pm² 10 [ -12 ]
fm² 10 [ -15 ]

0,1

0,01
0.001
0.000,001
0.000,000,001
0.000,000,000,001
0.000,000,000,000,001
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1 Atto

1 zepto

1 yokto

am² 10 [ -18 ]
0.000,000,000,000,000,001
zm² 10 [ -21 ]
0.000,000,000,000,000,000,001
ym² 10 [ -24 ]
0.000,000,000,000,000,000,000,001
Metr čtvereční
Metr krychlový ( m?)
( m²)

Metr krychlový ( m?) malé písmeno předpony jsou (≤) Hodnoty základní jednotky.

Šířka, šířka a hloubka objektu násobí. Např 10 • 10 • 10 = 1000m³
Předpona Symbol Power [] Value
1 Yotta
Ym³ 10 [24]
1 Zetta
1 EXA

1 Peta

1 Tera

Zm³ 10 [21]
Em³ 10 [18]
Pm³ 10 [15]
Tm³ 10 [12]

Gm³ 10 [ 9]
1 Mega mm³ 10 [6]
1 Myria Mym³ 10 [4]
1 Kilo
km³ 10 [3]
1 hecto Hm³ 10 [2]
1 Deca
Dm³ 10 [1]
1 Cubicmeter m³ 10 [ 0 ]
1 Giga

1.000.000.000.000.000.000.000.000
1.000.000.000.000.000.000.000
1.000.000.000.000.000.000
1.000.000.000.000.000
1.000.000.000.000
1000000000
1,000,000
10,000
1000
100
10
1

dm³ 10 [ -1 ]
0.1
1 centi
cm³ 10 [ -2 ]
0.01
1 milli
mm³ 10 [ -3 ]
0.001
1 micro
μm³ 10 [ -6 ]
0.000,001
1 nano
nm³ 10 [ -9 ]
0.000,000,001
1 pico
pm³ 10 [ -12 ]
0.000,000,000,001
1 femto
fm³ 10 [ -15 ]
0.000,000,000,000,001
1 atto
am³ 10 [ -18 ]
0.000,000,000,000,000,001
1 zepto
zm³ 10 [ -21 ]
0.000,000,000,000,000,000,001
1 yocto
ym³ 10 [ -24 ]
0.000,000,000,000,000,000,000,001
Volume Base unit: liter (l) small letter prefixes are (≤) values of base unit. [] brackets
tell power value. Volume between 2 measures.
E.g. 0.. à.. 10 = 10
Prefix Symbol Power [ ] Value
1 Yotta
Yl
10 [24]
1,000,000,000,000,000,000,000,000
1 Zetta
Zl
10 [21]
1,000,000,000,000,000,000,000
1 Exa
El
10 [18]
1,000,000,000,000,000,000
1 Peta
Pl
10 [15]
1,000,000,000,000,000
1 deci
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1 Tera

Tl

10 [12]

1 Giga

Gl

1 Mega

Ml

1 Myria Myl
1 Kilo
1 Hecto

Kl

Hl

10 [ 9]
10 [6]
10 [4]
10 [3]
10 [2]

1,000,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000
10,000
1,000
100

1 Deca

Dl

10 [1]

10

1 liter

l

10 [ 0 ]
10 [ -1 ]
10 [ -2 ]
10 [ -3 ]
10 [ -6 ]
10 [ -9 ]
10 [ -12 ]
10 [ -15 ]
10 [ -18 ]
10 [ -21 ]
10 [ -24 ]

1

1 deci

dl

1 centi

cl

1 milli
1 micro

ml

1 nano

nl

1 pico

pl

1 femto

fl

1 atto

al

1 zepto

zl

1 yocto

yl

μl

0.1

0.01
0.001
0.000,001
0.000,000,001
0.000,000,000,001
0.000,000,000,000,001
0.000,000,000,000,000,001
0.000,000,000,000,000,000,001
0.000,000,000,000,000,000,000,001

Weight Base unit: gram (g) small letter prefixes are (≤) values of base unit. []
brackets tell power value. Weight between 2 measures.
E.g. 0.. à.. 10 = 10
Prefix Symbol Power [ ] Value
1 Yotta
Yg 10 [24]
1,000,000,000,000,000,000,000,000
1 Zetta
Zg 10 [21]
1,000,000,000,000,000,000,000
1 Exa
Eg 10 [18]
1,000,000,000,000,000,000
1 Peta
Pg 10 [15]
1,000,000,000,000,000
1 Tera
Tg 10 [12]
1,000,000,000,000
1 Giga
Gg 10 [ 9]
1,000,000,000
1 Mega
Mg 10 [6]
1,000,000
1 Myria Myg 10 [4]
10,000
1 Kilo
Kg 10 [3]
1,000
1 Hecto
Hg 10 [2]
100
1 Deca

1 gram

Dg 10 [1]
g

10 [ 0 ]

10
1

1 deci

dg 10 [ -1 ]

0.1

1 centi

10 [ -2 ]
mg 10 [ -3 ]

0.01
0.001
0.000,001

1 milli
1 micro
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1 nano

ng 10 [ -9 ]

1 pico

pg

10 [ -12 ]

1 femto

fg

10 [ -15 ]

1 atto

ag

1 zepto

zg

1 yocto

yg

10 [ -18 ]
10 [ -21 ]
10 [ -24 ]

0.000,000,001
0.000,000,000,001
0.000,000,000,000,001
0.000,000,000,000,000,001
0.000,000,000,000,000,000,001
0.000,000,000,000,000,000,000,001

PS-1 ( Packaging-standard) covers consumer needs: honest easily to compare product
quantities' & packaging. Packaging needs to be recyclable.

Government need to standardize packaging content size: solid
(gram/Kg) , liquid (ml/liter) . Standard has to apply to commercial, industrial &
personal packaging. Packaging must also be recyclable.

Universe Custodian Guardians Packaging Standard Table.
solid [gram ( g )/Kilogram ( Kg )/Ton ( T ))],
liquid [milliliter ( ml )/liter( l )/Kiloliter ( Kl )]. 1 g > 2 g > 5 g > 10 g > 20 g > 50 g > 100 g > 200 g >
500 g > 1 Kg > 2 Kg > 5 Kg > 10 Kg > 20 Kg > 50 Kg > 100 Kg > 200 Kg > 500 Kg > 1 T > 2 T > 5 T >
10 T > 20 T > 50 T > 100 T > 200 T > 500 T > 1 ml > 2 ml > 5 ml > 10 ml > 20 ml > 50 ml > 100 ml >
200 ml > 500 ml > 1 l > 2 l > 5 l > 10 l > 20 l > 50 l > 100 l > 200 l > 500 l > 1 Kl > 2 Kl > 5 Kl >
10 Kl > 20 Kl > 50 Kl > 100 Kl > 200 Kl > 500 Kl > Standard has to apply to commercial,
industrial, personal packaging.

Note! Imperial measures are obsolete. Packaging also is recyclable.

Consumer-Guidance: Solid and Liquid weights need to show the price for 1 kg / 1l to
compare prices + the actual weight and price.

The product with the lowest kg/l price is the ' BARGAIN'.

Community Run Owned not for profit
End
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