Ресурс VetMed
Пълният онлайн ресурс за ветеринарна информация
– идеалният помощен инструмент за проучвания и
непрекъснато обучение
Какво представлява ресурсът VetMed?

Ресурсът VetMed е най-подробната колекция от публикувана ветеринарна научна информация, налична онлайн, и с три
пъти по-голям обхват от всяка сравнима база с данни с отворен код.
В основата ѝ е ветеринарно съдържание относно всички аспекти на ветеринарната наука.

Цялата информация от CAB Abstracts (База с данни в
областта на приложните науки за живота)
съдържа:
•

над 1,8 милиона библиографски записи от 1972 г. насам

•

над 25 000 записа се добавят годишно

•

около 100 000 записа с пълен текст на статии от списания, протоколи от конференции и други материали.

Предлага се „Интелигентно търсене“, за да получите най-добрите резултати от базата с данни, и има информация за
контакт, за да поискате помощ при търсенето.
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Кой го използва?

Ресурсът VetMed е основен онлайн инструмент за ветеринари, изследователи, законодатели, студенти и
преподаватели, който предоставя база с доказателства в подкрепа на вземането на решения, продължаващото
образование и професионалното развитие.

Защо да го използвате?
•

вече няма нужда да преглеждате постоянно увеличаващата научна литература или новинарски източници

•

лесно намиране на изследванията, които са от значение за вас, тъй като сме маркирали важните концепции за
извличане

•

•
•
•
•
•

достъп до текущи изследователски разработки във ветеринарната наука

богата и разширяваща се колекция от съдържание с пълен текст (над 100 000 записа)

гъвкави опции за търсене, които ви помагат да търсите според нуждите и нивото на познанията си
откривате списания и публикации, които не са обхванати в други бази с данни

раздели за новини и отзиви, които помагат за тълкуването на голямото количество налични данни
маркиране на конкретни записи за печат или експортиране към библиографски софтуер като EndNote, ProCite и
Reference Manager

Получете достъп до ресурса VetMed сега и се
възползвайте от
•

богат набор от съвременни и исторически изследвания по ветеринарна медицина

•

новинарски съобщения за разработки във ветеринарната медицина

•
•
•
•
•
•

специално поръчани, рецензирани статии, написани от експерти в тази област

незабавен достъп до Animal Health and Production Compendium (Практическо ръководство за отглеждане на
здрави и продуктивни животни)
Информационни листове за основните заболявания при свинете, домашните птици и преживните животни
най-добрите налични доказателства за нуждите на практиката ви
достъп до над 100 глави от книги CABI

включване на сравнение на ветеринарни термини в обхванатата информация

„за максимално обхващане на списания и за да не пропуснете потенциално
съществени данни, CAB Abstracts (База с данни в областта на приложните науки за
живота) трябва да се включва във всяко търсене във ветеринарната литература.“
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Свържете се

с нашия екип по Продажби за повече информация и за да заявите безплатно изпробване:
CABI Head Office, Nosworthy Way, Wallingford, Oxfordshire OX10 8DE, Обединено кралство. T: +44 (0)1491 829313, E: sales@cabi.org
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