SẢN PHẨM NỔI BẬT

Gale Academic OneFile

CƠ SỞ DỮ
LIỆU HỌC
THUẬT

Số lượng tài nguyên hơn
17.000 xuất bản phẩm từ các
tạp chí học thuật liên tục được
cập nhật và nguồn tài liệu tin
cậy khác. Truy cập các bài báo
từ Nature, the Economist, New
York Times, và hàng nghìn
podcast và phụ đề từ NPR và
CNN, các video từ BBC
Worldwide Learning.

GALE ACADEMIC ONEFILE
Là Bộ cơ sở dữ liệu học thuật của nhà xuất bản Gale với nội dung xuất
bản phẩm định kỳ phù hợp với chương trình giáo dục. Với các chủ đề
phục vụ người học đa dạng lứa tuổi:
Sinh học | Hóa học |Tư pháp hình sự | Kinh tế học| Khoa học môi
trường| Lịch sử | Marketing| Khoa học chính trị | Tâm lý học…
Khám phá tài liệu học thuật toàn văn với Google Scholar. Tìm kiếm nội
dung qua chỉ mục, dịch vụ tìm, biểu ghi MARC và InterLink—nội dung
kết nối tới sách điện tử.

EMPOWER™ RESEARCH

“BỘ CƠ SỞ DỮ LIỆU
GIÚP BẠN ĐỌC TÌM
KIẾM CHÍNH XÁC
TÀI LIỆU HỌ CẦN
MỘT CÁCH ĐẦY ĐỦ
VÀ TIẾT KIỆM THỜI
GIAN.”

GALE ACADEMIC
ONEFILE

Người dùng Gale Academic OneFile

Product screen capture as ofAugust 2019.Actual interface may vary.

HỢP TÁC MẠNH MẼ
Với G Suite for Education và
Microsoft Office 365 giúp
người dùng đánh dấu, ghi
chú,chia sẻ, lưu và tải
xuống nội dung.

CÔNG CỤ SỬ DỤNG







Tải và xuất tài liệu 24/7 với định dạng PDF
Chia sẻ trực tuyến qua Google Drive, OneDrive, GG
classroom
Hệ thống dịch thuật sẵn sàng cho tiếng Việt
Thay đổi kích cỡ chữ
Chuyển đổi ký tự thành âm thanh có thể tải xuống
Trích dẫn đa dạng: EasyBib, NoodleTools, MLA,
APA, Harvard…

Chương trình đặc biệt: 30 ngày dùng thử miễn phí
Liên hệ: 024.3222.2720
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