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Seznamte se s
BioOne Complete

Obsažené obory:






Co nabízí BioOne Complete ?



BioOne Complete je online soubor 207 titulů z oblasti biologie
organismů, ekologie a environmentálních věd. Je cenným zdrojem
informací pro studenty, vysoké školy i vědce a najdete v něm širokou
škálu témat, včetně těch nejaktuálnějších jako je změna klimatu nebo
ochrana a management přírodních zdrojů.

BioOne Complete v kostce


Plné texty 207 titulů od více než 157 vydavatelů



81% titulů s impakt faktorem



67% titulů exkluzivně pouze v BioOne Complete











Vývojová biologie
Ekologie



Výuka vědeckých disciplín

Environmentální vědy



Evoluční biologie



Rybolov



Lesnictví



Genetika & dědičnost





BioOne Complete nabízí řadu nástrojů, které vědeckou práci usnadňují
a pomáhají vám držet krok s nejnovějším výzkumem, například:


Automatické zasílání informací o nových článcích na vybrané
téma














Snadné odeslání www odkazu na článek - sobě i kolegům
Uložení bibliografického záznamu a použité literatury do citačních
manažerů



RSS kanály



Tagování oblíbených článků a časopisů



Automatické upozornění na nové číslo časopisu



Nejčtenější a nejcitovanější články jednotlivých publikací



Distributor pro ČR a SR:

Fyzická geografie
Geologie
Věda o Zemi (multidisciplinární)
Limnologie
Mořská & sladkovodní biologie
Mikrobiologie
Multidisciplinární nauky
Ornitologie



Paleontologie



Parazitologie











Okamžitý přístup pomocí webových stránek optimalizovaných pro
mobilní zařízení

Environmentální inženýrství
Entomologie





Jaké funkce jsou k dispozici?

Biofyzika
Cytologie





HTML a PDF formát

Biochemie & molekulární biologie
Ochrana biodiversity
Biologie





Více než 140 000 plnotextových článků, které každým dnem
přibývají

Zemědělství, mlékárenství &
živočišná výroba
Agronomie





Věda o rostlinách
Ochrana veřejného zdraví
Radiologie, nukleární medicína
& diagnostické zobrazování
Reprodukční biologie
Sportovní věda
Veterinární vědy
Zoologie
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BioOne je online platforma pro časopisy a knihy, které jsou vydávány neziskovými
organizacemi, asociacemi, muzei, institucemi a nakladatelstvími.

www.bioone.org

helpdesk@bioone.org

