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eBook Select
Emerald eBooks prezentuje wgląd w niektóre z najbardziej istotnych tematów 
mających wpływ na dzisiejszy świat. Nasze książki to ponad 2900 tytułów, a ich 
zawartość jest innowacyjna, interdyscyplinarna i praktyczna, co nadaje im realne 
znaczenie. Nasze pozycje, stworzone przez wybitnych naukowców i liderów 
branży, obejmują szeroki zakres tematów, od księgowości, strategii i przywództwa 
po zrównoważony rozwój, równouprawnienie płci i zmiany klimatu.
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CZYM JEST EBOOK SELECT?

Dzięki eBook Select możesz wybrać tytuły spośród wszystkich 
publikacji, aby stworzyć kolekcję eBooków, która będzie 
naprawdę wyjątkowa i dostosowana do potrzeb Twojej 

organizacji. Jest to sposób na dodanie eBooków Emerald do 
swoich zbiorów bibliotecznych bez konieczności ograniczania 

się do ustawiania kolekcji tematycznych. Masz możliwość 
wyboru tytułów ze wszystkiego, co opublikowaliśmy na wszystkie 
tematy – to ponad 2900 tytułów – włącznie z nowymi tytułami 
po ich wydaniu w tym roku. Możesz wybrać tylko 25 lub aż 200, 

w zależności od Twoich potrzeb i budżetu.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ MATERIAŁY EMERALD EBOOKS?

Emerald jest wielokrotnie nagradzanym wydawnictwem, 
uznawanym w branży za innowacyjne i różnorodne, a także 

oferującym naszym autorom ogromne wsparcie. Wkładamy wiele 
pracy we wspieranie autorów z różnych środowisk akademickich 

i branż, aby publikować zróżnicowane i odpowiednie treści 
w istniejących i powstających obszarach tematycznych. Szczycimy 

się naszym przywództwem w zakresie nowych pomysłów 
i publikowania treści, które są istotne, inspirują dyskusje i mogą 

mieć znaczenie dla użytkowników na całym świecie.

CO DALEJ?

Skontaktuj się z nami! Szczegóły dotyczące Twojego lokalnego 
biura możesz znaleźć online lub wysłać do nas e-mail na adres – 

contactemerald@emerald.com przekazując nam Twoje dane 
kontaktowe, a my zadzwonimy do Ciebie i porozmawiamy za 
pośrednictwem opcji Select, aby dowiedzieć się, co najlepiej 

odpowiada Twoim wymaganiom dotyczącym treści i budżetowi. 
Możemy również pomóc w procesie zamawiania eBook Select. 

Po złożeniu zamówienia otrzymasz dostęp do wszystkich 
wybranych eBooków w ciągu siedmiu dni!

JAKIE SĄ KORZYŚCI?

Poza pełną elastycznością wyboru, otrzymujesz stały dostęp do 
każdego eBooka – dzięki temu pozostają w Twojej bibliotece 
na zawsze. Dodatkowo możesz korzystać z dostępu dla wielu 

użytkowników w całej swojej organizacji lub instytucji, bez 
ograniczeń w pobieraniu, a wszystkie wybrane treści eBooków 

będą dostępne na urządzeniach mobilnych. Platforma Insight, na 
której znajdują się nasze treści, obsługuje najważniejsze metody 
uwierzytelniania, w tym IP, Shibboleth, Open Athens, Referring 
URL i EZproxy. Na odwrocie tej broszury przedstawiono wiele 

dodatkowych korzyści – zapoznaj się z nimi.

Jak to działa?

KROK 
1

WYBIERZ

KROK 
2

ZAZNACZ

KROK 
3

UZYSKAJ DOSTĘP

Zdecyduj ile eBooków zaznaczyć 
w zależności od Twoich potrzeb 

i budżetu – możesz wybrać 25, 50, 
75, 100, 150 lub 200 – i skontaktuj się 

z przedstawicielem Emerald.

Zaznacz eBooki, których potrzebujesz, 
z całego katalogu tytułów Emerald od 

1991 roku do bieżącej daty.

Przez siedem dni Twoja biblioteka 
będzie miała stały dostęp do 

zaznaczonych eBooków, które będą 
dostępne dla wielu użytkowników 
w dowolnym momencie w całej 

organizacji.
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Od ponad 50 lat myślą przewodnią dla Emerald jest promowanie 
oryginalnego myślenia. Nasza myśl przewodnia to pomaganie 
we wprowadzaniu zmian tak, aby stopniowo osoby pracujące 
w środowisku akademickim lub w praktyce mogły współpracować 
w celu dokonania pozytywnych zmian w świecie rzeczywistym.

Nasze publikacje i usługi publikacyjne wydawnicze pomagają 
badaczom wypowiadać się w sposób znaczący i we właściwym 
czasie, zapewniając innowacyjne narzędzia i usługi, które wpływają 
na pewności siebie i zdolności do prowadzenia badań o znaczącym 
wpływie.

KontaktO nas

NOWE TREŚCI/KOLEKCJE:
contactemerald@emerald.com

ZAPYTANIA O WSPARCIE:
support@emerald.com

ODWIEDŹ STRONĘ
emeraldgrouppublishing.com

Dołącz do nas, aby przyczynić się do pozytywnych zmian.

Zestaw narzędzi bibliotecznych
Informacje o dostępie i uwierzytelnianiu, podręczniki użytkownika, materiały promocyjne biblioteki, wskazówki dotyczące raportów użytkowania oraz 
zasobów do wyszukiwania.

tk.emeraldgrouppublishing.com/librarian-toolkit

Odkryj i poznawaj 
świat wpływowych 
badań z zakresu nauk 
społecznych

emerald.com/insight

Wybierz swoją ścieżkę
•  Przeglądaj według czasopism, książek, studiów 

przypadku i Briefingów Ekspertów

•  Wpisz konkretne słowa i zwroty do szybkiego 
i zaawansowanego wyszukiwania

•  Zawęź wyniki wyszukiwania tylko do tych treści, które 
mają otwarty dostęp lub które możesz wyświetlić

Łatwa nawigacja
•  Przewidywalna nawigacja i prosty interfejs

•  Sortuj wyniki i stosuj filtry do treści, takie jak typ, data, 
temat i kraj

•  Podglądy treści i uporządkowane streszczenia pomagają 
zdecydować, czy chcesz czytać, czy przejść dalej

Odkrywaj nowe ścieżki
•  Sugestie powiązanych treści inspirują nowe pomysły

•  Wybieraj „słowa kluczowe” do wyszukiwania tematów 
multidyscyplinarnych

•  Wszystkie treści dostępne obok siebie dla 
bezproblemowej eksploracji

To Twoja podróż
•  Zdalny dostęp dla wielu użytkowników z dowolnego 

urządzenia

•  Widok w formacie HTML, PDF, EPUB i pobieranie 
cytatów bezpośrednio z platformy

•  Dzięki Profilowi użytkownika możesz ustawić 
powiadomienia o treściach i zapisywać wyniki 
wyszukiwania do przejrzenia w późniejszym czasie

Łatwość wyszukiwania i dostępność
•  Obsługa wszystkich głównych metod uwierzytelniania, 

w tym IP, Ezproxy, dostęp federacyjny poprzez Shibboleth/
OpenAthens, odsyłające adresy URL i Google CASA. 
Numery dostępu organizacji na żądanie

•  SeamlessAccess jest rozszerzeniem naszych usług 
i obsługuje dostęp federacyjny we wszystkich 
uczestniczących organizacjach

•  Indeksacja we wszystkich głównych systemach 
wyszukiwania, w tym ALMA, EBSCO EDS, Primo, Summon, 
WorldCAT

• Możliwość pobrania danych KBART i MARC

•  Emerald Insight dąży do zachowania zgodności ze 
standardami W3C na poziomie AA oraz standardami 
amerykańskiej sekcji 508
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