ABI/INFORM Collection

Wszechstronny i różnorodny zbiór, który już dziś pomoże
badaczom rozwiązywać problemy dnia jutrzejszego
REAGUJĄC NA potrzeby zgłaszane przez pracowników naukowych z całego świata, rozbudowaliśmy zbiory ABI/INFORM
Collection tak, że stały się najbardziej wszechstronną i zróżnicowaną biznesową bazą danych na świecie. Liczba czasopism
dostępnych w formie aktywnego pełnego tekstu w ciągu ostatnich trzech lat wzrosła ponad dwukrotnie. Dodaliśmy wiele
nowych treści naukowych i nie tylko, na podstawie zapytań i uwag wpływających od osób prowadzących badania związane
ze światem biznesu. Dziś zbiór ABI/INFORM Collection zawiera jeszcze więcej informacji potrzebnych badaczom ze świata
biznesu niż jakiekolwiek inne dostępne pojedyncze źródło.

Kolekcja ABI/Inform zawiera, oprócz powyższych ponad 7500 publikacji, z czego 4200 jest w ciągłym pełnotekstowym dostępie.
ABI/INFORM Collection zawiera następujące bazy danych:

• ABI/INFORM Global — zasadnicze treści naukowe, w tym tysiące pełnotekstowych czasopism naukowych, periodyków,
prac i zbiorów dokumentów roboczych, jak również treści z The Wall Street Journal, The Economist i innych
najważniejszych tytułów prasowych z obszaru biznesowego.
• ABI/INFORM Trade & Industry — treści praktyczne, w tym raporty z badań rynku, czasopisma, magazyny i publikacje
dotyczące handlu i przemysłu.

• ABI/INFORM Dateline — najbardziej unowocześniona wersja, zawierająca regionalne wiadomości biznesowe i informacje
z agencji prasowych.
Jeśli interesuje Państwa większy zbiór zasobów i jeszcze wyższa wartość treści, zachęcamy do zainteresowania się
produktem ProQuest’s Business Premium Collection.
Obszary tematyczne to między innymi:
• Rachunkowość
• Biznes
• Trendy biznesowe

• Krajobraz konkurencyjny i informacje o produktach
• Strategie ﬁrm
• Warunki ekonomiczne

• Finanse
• Techniki zarządzania
• Teoria zarządzania

Oferta ABI/INFORM Collection obejmuje:

Najważniejsze czasopisma. Możliwość zapoznania się z pełną treścią kluczowych czasopism naukowych najważniejszych
wydawnictw naukowych na świecie, w tym Cambridge University Press, Palgrave Macmillan, Emerald Group Publishing,
Springer, MIT Sloan School of Management i wiele innych.

Najbardziej wpływowe informacje ze świata biznesu. Możliwość śledzenia pełnotekstowych aktualności najbardziej
poczytnych publikacji z obszaru wiadomości gospodarczych. ABI/INFORM Collection ﬁrmy ProQuest to jedyna biznesowa
baza danych, w której badacze znajdą pełną treść takich gazet jak The Wall Street Journal, The Economist, Financial Times czy
Australian Financial Review.

Nowoczesna teoria. Dostęp do najnowszych akademickich badań teoretycznych, czyli ponad 450 000 dokumentów
roboczych pochodzących od Research Papers in Economics (RePEc), INSEAD, The Organisation for Economic Co-operation
and Development (OECD).
Wszechstronny zbiór literatury tematycznej. Jeszcze więcej szczegółowych analiz akademickich i możliwość
dokładniejszego przeglądu literatury dzięki opcjom przeszukiwania ponad 40 000 prac dyplomowych, magisterskich i
doktorskich z dziedziny biznesu.

ABI/INFORM Collection – ciąg dalszy

Wszechstronne, specjalistyczne informacje rynkowe. Źródła: Business Monitor International, Economist Intelligence Unit
(EIU), Euromonitor, Dun & Bradstreet, Progressive Media, Aroq, Emerging Markets Direct, Oxford Analytica, Oxford Economics
i wiele innych.
Ponad 40 milionów firm jako rekordy w bazie. Źródło: Experian.

Dane faktyczne i prognozowane. Przeglądanie bieżących i prognozowanych danych ekonomicznych krajów G20 z okresu
50 lat; źródło: Economist Intelligence Unit.
Tysiące przypadków biznesowych i ich analiz, w tym Times 100 Business Case Studies.

Dalsze informacje i możliwość zamówienia bezpłatnej wersji próbnej: prosimy o kontakt poprzez
odnośnik www.proquest.com/go/D8646.

