BusinessPro™
to kluczowe źródło wiedzy biznesowej i najlepsza w swojej dziedzinie kolekcja publikacji do nauki
- dostępna „na żądanie”. Kolekcja ta adresowana jest do społeczności akademickich i praktyków
biznesu. Dzięki łatwości wyszukiwania w środowisku sieciowym, znakomitej konstrukcji katalogów, aktualności i kompletności materiałów możliwy jest szybki dostęp do wiedzy biznesowej
oraz kształtowanie krytycznego spojrzenia na nowości w zarządzaniu. Korzystanie z tych bogatych zasobów inspiruje do rozwoju profesjonalizmu i dalszej edukacji w wielu zasadniczych
obszarach, np.:
• Umiejętności biznesowe			
• Rozwój kariery				
• Zarządzanie relacjami z klientami		
• Biznes międzynarodowy			
• Rozwój umiejętności przywódczych		

• Marketing i sprzedaż
• Rozwój organizacji
• Zarządzanie projektami
• Zarządzanie jakością
• i inne strategiczne czynniki

BusinessPro™ to kolekcja obejmująca wiele dziedzin i specjalizacji oraz form: od korporacyjnych
case studies po prezentację najświeższych trendów w nauce i praktyce kierowania, od teorii
strategii marketingowych do konstruowania łańcucha dostaw, od modelowania biznesowego po
zarządzanie projektami. Dostępne publikacje w połączeniu z materiałami szkoleniowymi czy raportami z badań stają się optymalnym narzędziem dla każdego Gościa biblioteki.

Wirtualna biblioteka
akademicka

Łatwo
Books24x7® to wirtualna biblioteka
z tysiącem najważniejszych książek,
dokumentów oraz innych poszukiwanych przez Gości dzieł. Dzięki doskonałej organizacji katalogów można je
łatwo wyszukać w środowisku internetowym.

EngineeringPro™
to kolekcja zapewniająca ciągłość edukacji inżynierskiej dzięki udostępnianiu publikacji o szerokim zakresie i głębokiej specjalizacji. Ułatwia zdobywanie informacji na temat zmieniających
się teorii naukowych i technicznych, metod i koncepcji. Wspiera też procesy samodoskonalenia.
Ukazuje przekrój wiedzy w obszarach:
• Przestrzeń powietrzno-kosmiczna		
• Substancje chemiczne			
• Budownictwo lądowe			
• Elektrotechnika				
• Przemysł i produkcja			
• Materiałoznawstwo			

• Budowa maszyn
• Przemysł naftowy, górniczy i geologiczny
• Systemy
• Zrównoważony rozwój
• Telekomunikacja
• i inne

Produkt LiveTables™ pozwala na ściąganie i zapisywanie przez Gości wszystkich znalezionych
w bibliotece tabel i wzorów jako danych tekstowych w najczęściej używanych arkuszach kalkulacyjnych. LiveEquations® jest narzędziem dodatkowym, które wykorzystuje MathML – wystandaryzowany i ujednolicony język opisujący strukturę wzorów matematycznych. LiveEquations®
pozwala na łatwe przenoszenie wzorów matematycznych do różnych, dostępnych na rynku
i zgodnych z MathML pakietów, umożliwiając tym samym wszelkie manipulacje, prezentacje procesów, analiz i syntez. Użytkownicy mogą wykorzystywać wszelkie funkcje dostępne w używanych przez siebie aplikacjach, maksymalizując efekty i minimalizując pomyłki.

Aktualnie
Books24x7® to zbiór kolekcji, do których system na bieżąco dodaje nowe
pozycje z szerokiego spektrum tematów, aby gwarantować dostęp do
najświeższych standardów, regulacji
i bieżących wątków.

FinancePro™
to idealne źródło wiedzy dla wszystkich, którzy potrzebują szybkiego dostępu do informacji
finansowych i księgowych, dotyczących takiej tematyki jak np. finanse w korporacjach, standardy
GAAP, zgodność z Sarbanes-Oxley, oszacowania finansowe i zarządzanie ryzykiem.
Bardzo szybko zmieniająca się polityka ekonomiczna na całym świecie wymaga, aby wszyscy
zainteresowani byli na bieżąco informowani o zmianach w prawie finansowym, regulacjach i standardach. Tempo zmian wymusza również na środowisku akademickim konieczność dostępu do
najświeższych informacji.
FinancePro™ umożliwia dostęp do pełnych, najnowszych publikacji o tematyce finansowej, np.:
• Księgowość				
• Współpraca i Joint Venture			
• Audyty					
• Połączenia i przejęcie			
• Kredyty i pożyczki			
• Wpływy ekonomiczne			

• Ubezpieczenia
• Kwestie międzynarodowe
• Nieruchomości
• Zarządzanie ryzykiem
• Operacje zarządcze
• Podatki i wycena

• Etyka					
• Inwestowanie i zarządzanie		

• Kapitał inwestycyjny
• i wiele innych
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The MIT Press

IT Pro™
to zbiór wiedzy technicznej zawartej w najświeższych, uznanych za najlepsze w swojej branży
publikacjach wydawane przez czołowych wydawców. Dostępne książki dają solidne podstawy,
czytelne wyjaśnienia oraz szeroki zakres wiedzy na wiele tematów, m.in.: C++, Java, język programowania obiektowego, algorytmy, sieć komputerowa, kryptografia, równoległe i rozproszone
obliczenia.
IT Pro™ udostępnia teksty prezentowane z wielu perspektyw i w wielorakich formach instruktażowych, po to by zaspokoić potrzeby wynikające z rozmaitych stylów uczenia się. Zawiera tysiące
tytułów kryjących interesujące nas tematy, pogrupowane w katalogi, np.:

• Języki programowania			
• Poświadczenie i zgodność			
• Programowanie sieciowe i rozwój		
• Software				
• Informatyka w przedsiębiorstwach		
• Projektowanie grafiki & multimedia		
• Hardware				
• Technologie IBM				

• Sieci i protokoły			
• Systemy operacyjne
• Technologie Oracle
• Biznes i kultura
• Ochrona
• Pulpit i aplikacje biurowe
• Telekomunikacja
• Bazy danych

Wirtualna biblioteka
akademicka

Szybko
Books24x7® to platforma dostępna
„na żądanie”, zapewnia potężne narzędzie, pozwalające Gościom szybko zlokalizować informacje, które są
im potrzebne.

OfficeEssentials™  
to wysokiej jakości kolekcja kryjąca w sobie rady w zakresie obsługi komputerów, wyszukiwarek
internetowych, urządzeń przenośnych, systemów operacyjnych Microsoft® Windows® i Apple®
Macintosh®, Adobe® Photoshop®, Microsoft Office oraz wiele innych. Stworzona jest po to, by rozwijać umiejętności, wiedzę oraz biegłość użytkowników komputerów oraz dostarczać bieżących
informacji o nowościach informatycznych. Pomaga m.in.:

• Uzyskiwać informacje o Windows Vista™ i Office 2007
• Posługiwać się arkuszem kalkulacyjnym Microsoft Excel® przy pomocy zespołu funkcji
• Tworzyć najwyższej jakości materiały przy użyciu programów edytorskich i graficznych
• Przyspieszać działanie komputerów osobistych, zabezpieczać dane oraz usprawniać
wyszukiwanie

• Wykorzystywać palmtopy w organizacji
• Tworzyć prezentacje w programie PowerPoint®
• Odkrywać wiele elementów programu Photoshop®
• Objaśniać niuanse dotyczących zagadnień software’owych
• Upraszczać zawiłości nowych programów i aplikacji
• Redukować obciążenia osób technicznego wsparcia
To narzędzie dostosowane jest do indywidualnych potrzeb i tempa pracy każdego użytkownika
komputera, wspomaga pracowników w sytuacji różnorodnych zmian w ich miejscach pracy, np.
gdy instytucja zmienia systemy operacyjne, wspiera nauczycieli akademickich i studentów w ich
pracy, pracowników bibliotek, w tym prezencyjnych, departamentów IT, działów personalnych.

Indywidualnie
Books24x7® to dostępne narzędzia
takie jak opatentowana wyszukiwarka, szczegółowe raporty, zakładki do
książek, notatki, foldery osobiste oraz
wiele innych możliwości ułatwiających
Gościom większą indywidualizację
pracy, wydajność i powodzenie.

Well-BeingEssentials™
to kolekcja zapewniająca wiedzę o zachowaniu zdrowia. Ma wspomóc naszych Gości, w tym
szczególnie wykładowców i studentów, w odnajdywaniu informacji, wiedzy, wnikliwych analiz
i najlepszych praktyk oraz porad na tematy takie jak:
				
• Rozwój kariery osobistej			
• Finanse osobiste
• Zmiana ścieżki kariery			
• Relacje międzyludzkie
• Emocje i samopoczucie			
• Zarządzanie stresem
• Fitness					
• Uzależnienia
• Adopcja				
• Utrata wagi
• Smutek i strata				
• Rodzicielstwo
• Wyzwania zdrowotne			
• Równowaga między życiem
• Zdrowe odżywianie			
prywatnym a zawodowym
Dzięki bogatemu zakresowi tematycznemu kolekcja ta może zaspokajać rozmaite potrzeby –
poczynając od poprawy jakości życia osobistego, przez szybszą naukę, aż po sprawniejszy system pracy.
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