Business Source Ultimate to solidna baza naukowa dla studentów, oferująca
bezprecedensowy zbiór recenzowanych naukowo, pełnotekstowych czasopism
innych publikacji zawierających zarówno archiwalne informacje oraz bieżące trendy
w biznesie, które zainicjują dyskusję nad przyszłym rozwojem i zmianami
zachodzącymi w świecie biznesu. Business Source Ultimate jest idealnym
podręcznikiem dla studentów kierunków takich jak: księgowość, finanse, bankowość,
marketing, zarządzanie itp., ponieważ zawiera zasoby niezbędne przy nauce
wszystkich tych dyscyplin w tym pełne teksty czasopism z wiodących baz
abstraktowych.
Oprócz istotnych czasopism pełnotekstowych studenci kierunków ekonomicznych
mogą przeglądać studia przypadków, raporty ekonomiczne, raporty na temat krajów,
analizy SWOT, profile przedsiębiorstw, wywiady z doświadczonymi przedsiębiorcami
i analitykami przybliżające studentom zadania, z którymi zmierzą się w przyszłości.

Globalna Perspektywa Ekonomiczna
Business Source Ultimate umożliwia śledzenie światowych trendów i aktualnych
tematów w biznesie z szerszej perspektywy umożliwiając dostęp do tysięcy
pełnotekstowych czasopism wydawanych w języku angielskim i w językach lokalnych
na terenie Azji, Oceanii, Europy i Ameryki Łacińskiej.

Cenne Materiały Audiowizualne
Ponad 67.000 filmów Associated Press, wiodącej światowej agencji prasowej, daje
badaniom nowy wymiar. Filmy są dostępne na karuzeli na liście wyników. Kolekcja
filmów jest uaktualniana co miesiąc i zawiera materiały o różnej tematyce od lat 1930
do dziś.

Unikalna panorama firm
Panorama Firm zawiera szczegółowe informacje odnośnie finansów, oddziałów,
produktów, pracowników, specyfiki branży dla ponad 1.1 miliona prywatnych
i państwowych przedsiębiorstw na świecie.
Opcja Content in Context umożliwia przeprowadzenie analizy przedsiębiorstwa
w różnym kontekście dzięki informacjom zawartym w materiałach takich jak:





analizy SWOT
artykuły informacyjne
artykuły z czasopism biznesowych, magazynów i czasopism branżowych
książki i monografie







opinie o produktach
profile branżowe
raporty na temat krajów
raporty z badań rynku
studia przypadków

Baza Zawiera:





3 507 czasopism pełnotekstowych
2 000 czasopism recenzowanych naukowo w pełnym tekście
1 401 aktywnych czasopism pełnotekstowych recenzowanych naukowo bez
embarga
1 103 aktywne czasopisma pełnotekstowe indeksowane w Web of Science lub
Scopus

Baza dostępna jest dla uprawnionych użytkowników którzy posiadają
prolongowane na dany rok akademicki konto biblioteczne po wejściu do baz
danych dostępnych w Internecie (strona internetowa http://prawo.amu.edu.pl
zakładka Biblioteka ) i zalogowaniu się do systemu.
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