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KONZULTACE A PORADENSTVÍ
Narazili jste pøi hledání na nìjaký problém nebo nejasnosti? Rádi Vám poradíme!
Centrum informaèních a knihovnických služeb VŠE, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3
místnost è. SB 034 B, SB 034 C, pondìlí - pátek: 9:00 - 11:00, 13:00 - 16:00
e-mail: i-servis@vse.cz, tel.: 224 095 129, 224 095 580, 224 095 291, web: knihovna.vse.cz

Anopress IT

OBSAH
Plnotextová databáze Anopress IT umožòuje pøístup k aktuálním informacím jako e-noviny, pøípadnì zpìtné 
prohledávání èlánkù z èeského tisku a plnotextové zobrazení záznamù zpravodajských, publicistických a diskusních 
poøadù rozhlasu a televize. Èlánky v databázi jsou dennì aktualizovány a zaøazovány v aktuálním dnu vždy do 7 hodin 
ráno.

PØÍSTUP
Databáze je pøístupná na adrese . Pøi pøístupu budete dotázáni na uživatelské jméno a 
heslo do systému InSIS. Seznam všech dostupných databází v rámci VŠE najdete na adrese .

Databázi Anopress IT mùže naráz využívat v reálném èase maximálnì 20 uživatelù. Máte-li potíže s pøipojením, zkuste 
se po chvíli znovu pøipojit, nebo� se mùže jednat o doèasné pøetížení pøístupu k databázi. Po ukonèení relace 
nezapomeòte, prosím, kliknout v pravém horním rohu na tlaèítko Odhlásit se.

HLEDÁNÍ
Po vstupu do databáze je automaticky naèten tzv. Rozšíøený formuláø, ve kterém je záložka Dotaz základní 
pro jednoduchý typ hledání. V pøípadì, že chcete zadat složitìjší dotaz, je pohodlnìjší použít záložku Dotaz 
formuláøový. Po vyplnìní formuláøe kliknìte na tlaèítko Spustit vyhledávání. Naète se nová stránka s pøehledem 
èlánkù, které odpovídají vašemu zadání, kliknutím na název èlánku získáte jeho plný text. Pokud se potøebujete vrátit 
zpìt do vyhledávacího rozhraní, použijte tlaèítko Zpìt k hledání v levém horním rohu obrazovky.

Kompletní vydání novin a èasopisù za posledních 14 dnù
V Rozšíøeném formuláøi máte také k dispozici možnost si prohlédnout kompletní vydání novin a èasopisù 
v elektronické podobì. Po kliknutí na záložku Celé zdroje se zobrazí formuláø, ve kterém nejdøíve zvolíte parametry 
pro zobrazení zdroje (název zdroje, datum vydání, apod.) a kliknete na tlaèítko Spustit vyhledávání. Na nové stránce 
se naètou názvy jednotlivých èlánkù podle vašeho zadání. Po kliknutí na název vybraného èlánku se zobrazí jeho plný 
text.

Hlavní zprávy
V pøípadì zájmu o rychlé zobrazení plných textù èlánku z hlavních zpravodajských relací vybraných èeských 
televizních stanic nebo èlánkù z titulních stran hlavních tištìných médií je nejvhodnìjší použít záložku Hlavní zprávy, 
která je souèástí Rozšíøeného formuláøe.

Všem uživatelùm doporuèujeme se seznámit s podrobnou nápovìdou, která se nalézá pod odkazy Nápovìda 
k dotazování nebo Nápovìda k formuláøi v dolní èásti pravého sloupce obrazovky.

www.vse.cz/zdroje/anopress
www.vse.cz/zdroje
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