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Research 
Pass

Autorzy z ponad

140 krajów

Wybierz  
odpowiedni dla 

siebie pakiet 
kuponów, od

100 do 
2000

Treści wyświetlane przez

wielu 
użytkowników

jednocześnie

Dostęp do  
treści przez

24 
godziny 

na dobę

Kupony są  
ważne przez

36 
miesięcy

Research Pass oferuje elastyczny i przystępny cenowo dostęp 
do najnowocześniejszych badań i środowisk opiniotwórczych 
dostarczanych przez liderów branży i specjalistów akademickich 
z wszystkich publikowanych treści eJournal i eBook Emerald. Kupuj 
i korzystaj z kuponów wtedy, kiedy potrzebujesz dostępu do treści 
w celu poprawy jakości nauczania i rozwoju, podejmowania decyzji 
i wspierania projektów.

Rozdziały 
z ponad

2900 
eBooków

Artykuły 
 z ponad

300 
eJournali

300 
nowych artykułów 

dodawanych 
każdego tygodnia

Ponad

50
lat urealniania 

badań



Jak to działa?

KROK 
1

KUPONY

KROK 
2

AKTYWACJA

KROK 
3

WYSZUKIWANIE

Zdecyduj, ile kuponów potrzebuje 
Twoja organizacja – możesz wybrać 

opcję 100, 250, 500, 1000 lub 
2000 – i dokonaj zakupu u naszego 

regionalnego przedstawiciela Emerald.

Założymy i aktywujemy Twój profil na 
Emerald Insight – naszej internetowej 

platformie treści – dla Ciebie 
i członków Twojego zespołu, którzy 

potrzebują dostępu do treści.

Przeszukuj treści wszystkich aktualnie 
opublikowanych eJournali i eBooków 

i korzystaj z kuponów, aby uzyskać 
dostęp do artykułów i rozdziałów, 

których potrzebujesz. Proste!

DLACZEGO KUPONY RESEARCH PASS 
SĄ PRZYDATNE?

Kupony umożliwiają dostęp do ogromnej 
ilości treści z różnych dziedzin. Od 

inżynierii i sztucznej inteligencji, poprzez 
administrację zdrowotną i społeczną, 

budowanie zespołu i rozwój, aż po 
zrównoważony rozwój i CSR, globalne 

podatki i finanse, nasze treści mogą 
zapewnić praktyczne wsparcie, pomóc we 
wdrażaniu zmian i pozytywnie wpłynąć na 

projekty i podejmowanie decyzji.

DLACZEGO TREŚCI EMERALD SĄ 
WARTOŚCIOWE?

Czasopisma i książki Emerald są tworzone 
nie tylko przez pracowników naukowych 

na całym świecie, ale także przez 
specjalistów branżowych, którzy dzielą 

się wynikami badań, opiniami i zapewniają 
praktyczne wsparcie, które może mieć 

rzeczywisty wpływ na Twoją organizację. 
Szczycimy się naszym przywództwem 

w zakresie nowych pomysłów 
i publikowania treści, które są istotne 

i mogą mieć znaczenie dla użytkowników 
na całym świecie.

JAK ŁATWY JEST DOSTĘP DO TREŚCI?

Wszystkie treści znajdują się na naszej 
platformie Emerald Insight. Możesz tu 
wyszukiwać treści za pomocą obszaru 

tematycznego, roku publikacji, słów 
kluczowych oraz tytułu czasopisma, 

artykułu, książki lub rozdziału. Będziesz 
mieć możliwość przeczytania streszczenia 
on-line bezpłatnie, aby pomóc Ci znaleźć 

odpowiednie informacje, a z kuponu 
skorzystasz tylko wtedy, gdy wybierzesz 
opcję „wykorzystaj kupon”, więc nie ma 
ryzyka wykorzystania kuponów podczas 

samego przeglądania treści.

W JAKI SPOSÓB MÓJ ZESPÓŁ MOŻE KORZYSTAĆ Z KUPONÓW?

Nasz zespół obsługi klienta utworzy Twoje konto na platformie 
Emerald Insight. Wszyscy użytkownicy w Twojej organizacji będą 
mogli zacząć korzystać z kuponów po zakończeniu konfiguracji 

konta. Ewentualnie, jeśli chcesz mieć kontrolę na wykorzystaniem 
kuponów, użytkownicy mogą założyć indywidualne profile, aby 

uzyskać dostęp do treści.

JAK MOGĘ ZARZĄDZAĆ WYKORZYSTANIEM KUPONÓW?

Treści, do których dostęp ma każdy użytkownik mogą być 
przeglądane przez wszystkich na tym samym koncie przez 

24 godziny, dzięki czemu nasze kupony mają większą wartość. 
Wszyscy użytkownicy z tej samej organizacji będą mogli 

w dowolnym momencie zobaczyć ile kuponów jest dostępnych. 
Będziemy również wysyłać aktualizacje dotyczące zużycia 

środków, aby umożliwić doładowanie konta i dalszy dostęp do 
treści bez żadnych zakłóceń.

Odwiedź tk.emeraldgrouppublishing.com/research-pass, aby poznać szczegóły 
i dowiedzieć się więcej o treściach Emerald

Napisz na adres contactemerald@emerald.com, aby zakupić kupony

http://tk.emeraldgrouppublishing.com/research-pass
mailto:contactemerald%40emerald.com?subject=
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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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