REFWORKS FLOW™
NOWA PLATFORMA
WSPÓŁPRACY
ROZPOCZNIJ

TUTAJ

FLOW™ TO POMOC W
PORZĄDKOWANIUPEŁNYCH TEKSTÓW I ICH
CYTOWAŃ - W JEDNYM MIEJSCU - ORAZ
LEPSZA ORGANIZACJA
PRACY NAUKOWEJ.

Idealne rozwiązanie dla naukowców wszystkich szczebli czego uCytkownicy mogą oczekiwać od RefWorks Flow?
• Zarządzanie dokumentami i związanymi z nimi
metadanymi w jednym, zarządzanym centralnie
środowisku.
• Wspólna praca badawcza z innymi uCytkownikami z
wykorzystaniem wbudowanych we Flow funkcji
współpracy, w formie udostępniania kolekcji
bibliografii i dokumentów, w tym adnotacji on-line w
dokumentach pełnotekstowych.
• Przechowywanie i organizowanie pełnych tekstów prac
naukowych w formacie PDF i innych formatach, wraz z
rozpoznawaniem dokumentów, automatycznym
pobieraniem metadanych jak równieC z
automatycznym uzupełnianiem cytowań.
• Wczytywanie bibliografii z innych programów.
• Pełna obsługa osadzonych funkcji "RefWorks Direct
Export" z platform wyszukiwania naszych partnerów.
• Zapisywanie treści stron internetowych i metadanych
jednym kliknięciem, z wykorzystaniem nowego
narzędzia szybkiego zapisu i odczytu informacji.
• doskonały poziom wsparcia technicznego w ramach
serwisu ProQuest.

NOWE POTRZEBY

Potrzeby pracowników naukowych ulegają nieustannym
zmianom, a dziś waCniejsze niC kiedykolwiek jest
utrzymywanie cytowań i dokumentów w jednym miejscu.
Te nowe potrzeby wymogły zbudowanie nowego produktu
o intuicyjnej, inteligentnej konstrukcji - Flow, Teraz cały
proces cytowania i zarządzania dokumentami jest
prostszy i łatwiejszy w obsłudze, przy czym wzięto pod
uwagę nie tylko łatwość korzystania przez uCytkowników
końcowych, ale równieC bibliotekarze przekonają się o
ułatwieniach we wprowadzaniu RefWorks Flow, Zmienia się
model organizacyjny, coraz więcej uwagi poświęca się
efektywności, budCety bibliotek coraz trudniej się
domykają, borykają się Państwo z ograniczeniami ilości
dostępnych zasobów, a Państwa czas jest bardzo cenny w rozwiązaniu tych problemów pomóc ma właśnie
wprowadzenie nowej usługi Flow.
Połączenie cytatów
i dokumentów w
jedno - poznajmy
bliCej całkowicie
cyfrowe środowisko
Praca w chmurze,
na wielu
urządzeniach obsługa świata
sieciowego

Intuicyjne,
inteligentne,
szybkie, proste,
niezwykle
przyjazne dla
uCytkownika
Nowe sposoby
dostosowywania
się do
zmieniających
modeli
organizacyjnych

Aby uzyskać więcej informacji, wersję demonstracyjną
lub próbną Flow™, prosimy odwiedzić
flow.proquest.com lub wysłać mail na adres
FlowSales@ProQuest.com

CZYM RÓBNI SIĘ
REFWORKS OD FLOW?

RefWorks to narzędzie zarządzania bibliografią, natomiast
Flow to narzędzie do porządkowania pełnych tekstów w
pracy badawczej, a nie tylko bibliografii. Podstawowe
funkcje RefWorks’ wspomagają pracę z bibliografią i z
cytowaniami, natomiast RefWorks Flow obsługuje duCo
szersze spektrum zastosowań, w tym bibliografie i
cytowania, ale takCe czytanie, adnotacje i płynną
współpracę w ramach kolekcji dokumentów
pełnotekstowych.
Flow to produkt stworzony z myślą o zapewnieniu
uCytkownikom korzystania z wiodącego w branCy
produktu nowej generacji, w którym najwaCniejsza jest
szybkość, prostota i funkcjonalność.

JAKIE UNIKALNE CECHY OFERUJE FLOW?

• Automatyczne uzupełnianie bibliografii.
• Zapisywanie stron internetowych i stron z popularnych
witryn naukowych w bibliotece dokumentów za
pomocą jednego kliknięcia myszy.
• Automatyczne rozpoznawanie
dodawanychdokumentów.
• Zapisywanie dokumentów i cytatów w jednym miejscu.
• Udostępnianie dokumentów poprzez wspólne
adnotacje (moCliwość wyróCniania i dodawania
notatek), róCne poziomy udostępniania.
• Wbudowane funkcje odczytu dokumentów z
moCliwością powiększania tekstu oraz obsługa plików
PDF i Office.
• Odczyt zapisanych stron internetowych w trybie "nie
przeszkadzać" - bez reklam i opcji nawigacji.
• System zaproszeń pozwalający uCytkownikom na
rejestrowanie się nawet spoza zakresów IP instytucji.
• Konta uCytkowników są indywidualne i przenośne.
• Dostępność dla studentów za pośrednictwem
pracowników naukowych.

JAKIE UNIKALNE CECHY OFERUJE REFWORKS?
• Niestandardowe i preferowane style wyników.
• Obsługa 8 języków w interfejsie uCytkownika.

