Nabídka online databází

pro uživatele z VŠE v Praze

Statista
OBSAH
Databáze Statista poskytuje ekonomická data ve formě statistik, reportů, různých infografik nebo prognóz.
Celkově je uživatelům v databázi Statista k dispozici cca 80 000 témat z 22 500 informačních zdrojů a více než 1,5
miliónu statistik.

PŘÍSTUP
Databáze je přístupná na adrese knihovna.vse.cz/zdroje/statista. 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.

HLEDÁNÍ
Pro jednoduché hledání použijte vyhledávací okénko Find statistics, forecasts and studies v horní části
obrazovky, do kterého vepište zvolená klíčová slova. Po kliknutí na tlačítko lupy nebo zmáčknutí klávesy Enter se
objeví seznam výsledků hledání seřazený podle relevance, který je možné dále filtrovat pomocí levého sloupce
podle typu dokumentů a dat (Statistics, Studies & Reports, ...). Pokud chcete načíst údaje pouze ke konkrétní
zemi světa či regionu, použijte roletové menu Location Focus v horní části obrazovky, další možnosti řazení
seznamu výsledků naleznete v roletovém menu Sort by. Kliknutím na název reportu, statistiky apod. zobrazíte
jeho plný text nebo statistická data.

PROHLÍŽENÍ STATISTIK PODLE ODVĚTVÍ A TÉMAT
Kliknutím na záložku Statistics v horní části obrazovky rozbalíte interaktivní rozcestník s nabídkou statistických
údajů podle odvětví a přehledem nejpopulárnějších témat. Chcete-li získat kompletní přehled o všech
dostupných odvětvích, klikněte na odkaz All Industries.

PROGNÓZY ODVĚTVÍ
Záložka Outlooks v horní části obrazovky poskytuje interaktivní rozcestník do prognóz ohledně vývoje trhu
podle typu zboží, služeb, zemí světa apod. (Consumer Market Outlook, Digital Market Outlook, Mobility Market
Outlook, Country Outlook, Technology Market Outlook, ...).

PRAKTICKÉ NÁSTROJE
V záložce Tools naleznete např. intuitivní rozhraní pro export dat ohledně odvětví ve vybraném regionu
pro podnikatelský plán (Business Plan Export). Záložka Infographics nabízí denně nové infografiky k aktuálním
trendům např. v oblasti ekonomiky, financí, politiky a společnosti, médií, technologií nebo spotřebitelů.

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