15. 3. 2019

Webové semináře Web of Science – Březen 2019 - pozvánka
View on Mobile or Online

Clarivate Analy cs vás zve na tema cké
webináře na březen 2019
Registrace zdarma

Vážení uživatelé Web of Science,
Rádi bychom Vás touto cestou pozvali na otevřené webináře k produktům společnos
Clarivate Analy cs pro Českou republiku a Slovenskou republiku. Plánované webináře
vám představí, jak nejefek vněji využít naše produkty.
Webináře budou vedeny v programu WebEx.
Délka webináře je 45-60 minut.
Webináře budou vedeny v českém a slovenském jazyce.
Školitelé:
Eniko Toth Szasz- Clarivate Analy cs
Josef Jílek – Clarivate Analy cs
Pro více školení klikněte zde (tréninkový kalendář Clarivate Analy cs).

Kopernio – snadný přístup k plným textům.
pondělí, 18. března 2019 – 9.00
V rámci tohoto krátkého setkání vám předvedeme, jak Kopernio, volně dostupné
rozšíření vašeho webového prohlížeče, zjednodušuje přístup k plným textům v rámci
při procházení Web of Science nebo jinými informačními zdroji. Kopernio umí
prohledávat v předplacených zdrojích, stejně jako ve volně dostupných. Získejte PDF
na jedno kliknu .
Registrace na webinář

EndNote Web – užitečné funkce.
středa 20. března 2019 - 9.00
V rámci tohoto krátkého webináře vám představíme přednos EndNote Web. Tento
http://app.mail.discover.clarivate.com/e/es?s=786780033&e=192985&elqTrackId=2b084049794e49bcbd26aaad0ff8e7eb&elq=7bd5a44f325a4a2a8ea…
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Webovéjako
semináře
Web of
Březen 2019
- pozvánka
online účet, který je poskytován
doplněk
k Science
Web of– Science
neslouží
pouze ke
sběru a správě bibliograﬁckých odkazů. Pomocí integrovaného nástroje Manuscript
Matcher vám pomůže i s výběrem nejlepších časopisů pro váš rukopis.

Školitel: Eniko Toth Szasz – eniko.szasz@clarivate.com
Registrace na webinář

Citace neslouží jen k hodnocení, Citační sítě =„index souvisejících idejí“.
úterý 26. března 2019 - 10.00
Web of Science obsahuje více jak 1,5 miliardy citovaných odkazů, které mohou být
prohledávány a zhodnoceny pro vyhledávání informací. V rámci tohoto krátkého
webexu, vám naši specialisté na WOS ukáží, jak lze na velmi konkrétním tématu
využít citační sítě Web of Science, jak jejich prostřednictvím odhalit důležité
publikace.
Školitel: Josef Jílek – josef.jilek@clarivate.com
Registrace na webinář

Odkazy na další informace z Clarivate
1. Kompletní přehled školení naleznete na Clarivate Libguides
2. Širší nabídka školení pro ČR a SR na
clarivate.savoinspire.com/clarivate-czsk/
Web of Science team

Follow us:

Clarivate
Accelerating innovation
1500 Spring Garden Street
Fourth Floor
Philadelphia
PA 19130 USA

© 2019 Clarivate Analytics
Unsubscribe from all communications
Manage your email preferences
Privacy policy

http://app.mail.discover.clarivate.com/e/es?s=786780033&e=192985&elqTrackId=2b084049794e49bcbd26aaad0ff8e7eb&elq=7bd5a44f325a4a2a8ea…

2/2

