
SciTech Premium Collection
Szybkie wyszukiwanie potrzebnych treści

THE SCITECH PREMIUM Collection składa się ze zbiorów Natural Science Collection i Technology Collection; zawiera
pełnotekstowe tytuły z całego świata, w tym czasopisma naukowe, branżowe, periodyki, raporty techniczne, dokumenty z
konferencji, publikacje rządowe itd.

Studenci, absolwenci i doktoranci znajdą tu wszechstronne zasoby informacji pochodzących z tysięcy pełnotekstowych
tytułów, w tym czasopism weryfikowanych (peer reviewed), publikacji branżowych, książek/monografii, dokumentów z
konferencji, raportów, wiadomości, materiałów wideo i wiele więcej.

Osobom zainteresowanym pogłębioną wiedzą z danej dziedziny badań naukowych proponujemy szerokie spektrum
specjalistycznych baz danych A&I databases dla poszczególnych dyscyplin, które pomogą szybko odnaleźć potrzebne
treści. Udział redakcji w wyborze treści, kontrolowane słownictwo i indeksowanie to narzędzia porządkujące zasoby
literatury i ułatwiające badaczom sprawne wyszukiwanie interesujących ich dokumentów z ich dziedziny.

Obszary tematyczne to między innymi:

O bazie SciTech Premium Collection
Dostęp do pełnego tekstu zasobów oraz pogłębione wyszukiwanie według domen. Zbiór ułatwia precyzyjne prowadzenie
poszukiwań dzięki dostępowi do obszernych zasobów pełnotekstowej literatury, które obejmują zarówno badania
teoretyczne, jak i nauki praktyczne oraz literaturę inżynieryjną. Treści pełnotekstowe odróżniają ProQuest od innych
dostawców rozwiązań A&I, a jednocześnie stanowią one nową wartość i przewyższają inne zasoby cytowań czy abstraktów;
ponadto wyższe są też wskaźniki korzystania z takich zasobów.

Łatwiejsza eksploracja najnowszych badań naukowych w krótszym czasie. Z racji, że studenci czy absolwenci mają
zwykle niewiele czasu na zapoznawanie się z kolejnymi źródłami, zwracają oni szczególną uwagę na jakość streszczeń przy
ocenie przydatności artykułów z czasopism. ProQuest oferuje badaczom streszczenia wysokiej jakości w obrębie danej
domeny (dotyczy to także wydawnictw zagranicznych), które można łatwo przejrzeć i ocenić, jakim artykułom warto
poświęcić czas, aby przeczytać je w całości.

Obsługa wielu poziomów umiejętności. SciTech Premium Collection obsługuje szerokie spektrum strategii wyszukiwania, z
którego skorzystają wszyscy użytkownicy, od początkujących i zwykłych badaczy, aż po wyspecjalizowanych ekspertów
prowadzących wyszukiwanie w konkretnych dziedzinach.
Osoby studiujące mogą bez trudu korzystać z pełnych tekstów z Google Scholar i innych wyszukiwarek naukowych, zaś
doktoranci i osoby prowadzące bardziej zaawansowane badania mają do dyspozycji specjalistyczne pliki A&I przeznaczone
do wyspecjalizowanych badań.

Kluczowe tytuły: Badacze zdobywają wiedzę i zasoby z najbardziej prestiżowych na świecie wydawnictw naukowych,
technicznych i medycznych (STM), takich jak Springer, Wolters Kluwer, Elsevier i inni.

Nadzwyczajne zbiory szarej literatury. Raporty, dokumenty robocze, dokumenty i protokoły z konferencji, publikacje
branżowe i prace uczelniane to przydatne źródła przy nowatorskich badaniach, które nie weszły jeszcze w fazę peer review.

• Nowoczesne technologie
• Lotnictwo i astronautyka
• Agrotechnika
• Nauka o wodach

• Nauka o atmosferze
• Nauki biologiczne
• Informatyka
• Nauka o Ziemi

• Ekologia
• Inżynieria
• Materiałoznawstwo
• Polimeroznawstwo



SciTech Premium Collection – ciąg dalszy

Szerokie spektrum tematyczne. Materiały tematyczne, czasopisma naukowe, protokoły z konferencji, prace magisterskie
czy doktorskie i wiele innych źródeł – nie ma lepszej pojedynczej zbiorczej bazy danych.

Zwrot z inwestycji. Połączenie spektrum tematycznego i precyzji na poziomie niezbędnym do zaawansowanych przeglądów
literatury z prostym, przyjaznym dla użytkownika interfejsem oraz dostępem do pełnego tekstu – to dla nowicjuszy przystępne
i satysfakcjonujące narzędzie do wyszukiwania, którego zalety przekładają się na znacznie wyższe wskaźniki korzystania.

Widoczność. Wszystkie treści zawarte w SciTech Premium Collection są widoczne i możliwe do znalezienia w The Summon®

Service firmy ProQuest oraz w innych warstwach wyszukiwania. Dodatkowo, tak jak w przypadku innych zasobów baz danych
ProQuest, istnieje możliwość wyszukiwania treści naukowych pełnotekstowych poprzez Google Scholar.

Łatwość korzystania. Rozwiązanie dostępne w ProQuest, nagrodzone przez Reader’s Choice za najlepszy interfejs 2015
roku – Best Interface, Charleston Advisor: Znacznie bardziej intuicyjny i łatwiejszy w użyciu od poprzednich wersji. Ulepszone
przeglądanie dokumentów, łatwiejsza nawigacja... Gratulacje i szacunek dla ProQuest.

Dalsze informacje i możliwość zamówienia bezpłatnej wersji próbnej: prosimy o kontakt poprzez
odnośnik www.proquest.com/go/D9368.


	Text2: *Baza dostępna w ofercie konsorcjum ICM*


