Nabídka online databází

pro uživatele z VŠE v Praze

Anopress
OBSAH
Plnotextová databáze Anopress umožňuje přístup k aktuálním informacím jako e-noviny, případně zpětné
prohledávání článků z českého tisku a plnotextové zobrazení záznamů zpravodajských, publicistických a
diskusních pořadů rozhlasu a televize. Články v databázi jsou denně aktualizovány a zařazovány v aktuálním dnu
vždy do 7 hodin ráno.

PŘÍSTUP
Databáze je přístupná na adrese knihovna.vse.cz/zdroje/anopress. Při přístupu z počítačů mimo síť VŠE je třeba
zadat uživatelské jméno a heslo do systému InSIS. Seznam všech dostupných databází v rámci VŠE najdete
na adrese knihovna.vse.cz/zdroje.
Databázi Anopress může naráz využívat v reálném čase maximálně 20 uživatelů. Máte-li potíže s připojením,
zkuste se po chvíli znovu připojit, neboť se může jednat o dočasné přetížení přístupu k databázi.

HLEDÁNÍ
Po načtení vstupní stránky databáze vepiště do vyhledávacího pole vyhledat... v horní části obrazovky klíčová
slova a klikněte na ikonu lupy. Pro složitější dotaz klikněte na nabídku Rozšířené nebo Operátory
pod vyhledávacím okénkem. Po zadání dotazu se pod vyhledávacím okénkem načte přehled článků, které
odpovídají vašemu zadání, kliknutím na název článku získáte jeho plný text. Pokud se potřebujete vrátit zpět
do seznamu výsledků, zavřete okno s plným textem článku kliknutím na křížek v pravém horním rohu.

KOMPLETNÍ AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ NOVIN
V databázi Anopress máte také k dispozici možnost si prohlédnout kompletní vydání novin z aktuálního či
předešlého dne v elektronické podobě. Po kliknutí na nabídku Zdroje pod vyhledávacím okénkem se zobrazí
menu Výběr zdrojů, ve kterém specifikujete, o který typ obsahu máte zájem (Celostátní, Regiony, ...). Lze také
přímo zadat název novin do vyhledávacího okénka (např. Hospodářské noviny). Po dokončení specifikace
klikněte na tlačítko Použít. Načte se seznam článků z požadovaného zdroje z aktuálního dne, články
z předchozího dne získáte kliknutím na nabídku Dnes (Výběr období), která se nachází nad seznamem výsledků,
a to kliknutím na volbu Včera.

Všem uživatelům doporučujeme se seznámit s nápovědou, která se nalézá v menu Nastavení (ikona figurky)
v pravé horní části obrazovky pod odkazy Práce s aplikací nebo Jak zadat dotaz?.

KONZULTACE A PORADENSTVÍ
Narazili jste při hledání na nějaký problém nebo nejasnosti? Rádi Vám poradíme!
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