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Obsah

• Kdo jsme: Suweco a Gale

• Obsah pro Slovensko

• Academic OneFile

• Nástroje

• General OneFile

• Inovativní Technologie

• PowerSearch





Gale as an Agregator – Gale jako agregátor

Gale is one of the major aggregators of periodical content (journals, magazines and newspapers)
Jeden z nejvýznamnějších agregátorů obsahu odborných časopisů, zájmových časopisů a novin

Allied to our position as a major publisher, it enables us to combine content types to provide unique
products to you
Významné postavení Gale mezi vydavateli mu umožňuje kombinovat různé typy obsahu do jedinečných 
produktů

We are a major technological innovator, giving you new and exciting ways of exploring your content
Gale se řadí mezi hlavní inovátory technologií, který přináší nové způsoby práce s obsahem







Obsah pro Slovensko

Obsah - InfoTrac
•    Academic OneFile
•    General OneFile
•    Custom Journals

Typy obsahu

• Magazines
• Journals
• Newspapers
• Video
• Pictures
• Podcasts









Academic OneFile

Academic OneFile is the InfoTrac product aimed at Universities covers all academic subjects from Archaeology

to Zoology perfect for research libraries, graduate schools, universities and colleges.
…je produktem určeným pro univerzity, vědecké knihovny, vyšší odborné školy a obsahuje obory od archeologie až 
k zoologii

Largest of the InfoTrac collection

Je největší kolekcí InfoTracu

Academic quality content for students, scholars and general researchers
Obsahuje kvalitní akademický obsah pro studenty, žáky, vědce…

Current, easy-to-use content ideal for extensive research
Jednoduché užívání ideálního obsahu pro rozvoj výzkumu



Academic OneFile is both authoritative and comprehensive
…je spolehlivý a komplexní zdroj obsahu

Contains millions of articles available in both PDF and HTML full text 
Obsahuje miliony článků, které jsou dostupné v PDF i HTLM

Extensive coverage of:
Se širokou škálou oborů:

physical sciences
technology
medicine
social sciences
theology
literature and other subjects

Access – přístup – pouze pro instituce – nikoli pro individuální osoby
IP address/IP adresy
Password/heslo



Academic OneFile dále obsahuje

Major reference sets/Encyklopedie:

Gale Encyclopedia of Science
Encyclopedia of World Biography

Thousands of podcasts and transcripts from NPR and CNN
Tisíce nahrávek v MP3 a záznamů z NPR – National Public Radio a CNN

Full text of The Economist from 1988 to the present; no embargo
Full-text of The New York Times from 1985 to present; updated daily
Full-text of The Times and Financial Times
Full-text for periodicals covered in major bibliographic resources such
• CINAHL, BIOSIS, MLA, Psyclnfo, ERIC, EconLit, and RILM

users can save and share URLs – uživatelé si mohou ukládat a sdílet linky



Tools include – dostupné nástroje

• Search assist - spelling support / suggestions – asistent vyhledávání

• Topic Finder – významný pomocník při hledání obsahu na určené téma

• Listen to the article with ReadSpeaker technology – možnost poslouchat články přes ReaderSpeaker

• Save articles as MP3 audio file – ukládat články jako MP3

• View any PDF document linked to the article

• Share links to the article – sdílet linky

• Email the article in HTML or plain-text format – poslat články v HTML nebo jako text

• Generate citations in multiple formats – generovat citace v různých formátech

• Set up search alerts and RSS feeds – nastavení alertů na základě hledání

• Print, download and bookmark – tisknout, stahovat a ukládat





Vyhledávání dle oboru, Topic Finder, TOP searches… 



General OneFile

General OneFile is

• a one-stop source for general interest content coming from news and periodical articles on a wide range of topics
elektronický zdroj pro přístup do všeobecného vzdělávacího obsahu ze zpráv a časopisů z různých oblastí

• business, computers, current events, economics, education, environmental issues, health care, hobbies, 
humanities, law, literature and art, politics, science, social science, general interest topics and 
academic disciplines

• serves a wide audience of readers – slouží pro širokou škálu čtenářů

• updated daily – aktualizováno denně



Tools include – dostupné nástroje

• Search assist - spelling support / suggestions – asistent vyhledávání

• Topic Finder – významný pomocník při hledání obsahu na určené téma

• Listen to the article with ReadSpeaker technology – možnost poslouchat články přes ReaderSpeaker

• Save articles as MP3 audio file – ukládat články jako MP3

• View any PDF document linked to the article

• Share links to the article – sdílet linky

• Email the article in HTML or plain-text format – poslat články v HTML nebo jako text

• Generate citations in multiple formats – generovat citace v různých formátech

• Set up search alerts and RSS feeds – nastavení alertů na základě hledání

• Print, download and bookmark – tisknout, stahovat a ukládat









Workflow lntegration

Gale was the first major aggregator to partner with Google and Microsoft to include workflow tools to benefit 
students and teachers:
Gale byl jeden z prvních významných agregátorů, kteří začali spolupracovat s Google a Microsoftem a integrovali 
pracovní nástroje do svého systému pro ulehčení práce s obsahem pro své uživatele…
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