
ProQuest One Business İşletme ve 
Ekonomi alanında benzersiz bir içerik 
sunarak akademisyen ve öğrencilerin öğretme 
ve öğrenme ihtiyaçalarını karşılamaktadır.

1. İşletme çalışmalarına odaklı

2. Öğrencileri başarıya hazırlar

3. Günümüz zorlukları için çözüm sunar

4. Alanın en çok talep gören kaynakları

about.proquest.com

To speak with a Sales Representative contact us at 
1-800-779-0137 or sales@proquest.com.

“Beautiful interface!”
– Library Director

“The best attempt at a 
comprehensive business 
product I’ve seen.”

– Business Librarian
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Akademisyenler, öğrenciler ve işletme 
kütüphanecileri ile işbirliği içinde 
geliştirilen ProQuest One Business, 
öğrencilerin derslerinde ve 
kariyerlerinde başarı için ihtiyaç 
duyacakları araştırma becerilerini 
geliştirmelerine yardımcı olan bir 
arayüzde pratik ve teorik içeriğin bir 
karışımını sunar.

İşletme odaklı bir arayüz, kullanıcıları 
sezgisel olarak dergi makaleleri, kitaplar 
ve şirket, endüstri ve ülke raporları gibi 
içeriklere yönlendirir - en yaygın 
görevleri için ihtiyaç duydukları 
malzemeler. Şirkete Company Overwiew 
sayfaları, öğrencilerin SWOT analizleri, 
finansal bilgiler ve güncel makaleler 
dahil, derinlemesine şirket araştırması 
için en iyi kaynakları hızla bulmalarına 
yardımcı olur.



Neden ProQuest One Business?
İşletme Çalışmaları için Tasarlanmış Kullanıcı Deneyimi

• Kullanıcıları, SWOT analizleri, vaka çalışmaları ve endüstri sunumları gibi ortak 
görevler için ihtiyaç duydukları içeriğe sezgisel olarak yönlendirir. "GPS'e sahip 
olmak gibi” – İşletme Profösörü

• Öğrenciler, öğretim üyeleri ve kütüphanecilerle işbirliği içinde geliştirildi. "Çok 
net ... kullanımı kolay" – Referans Kütüphanecisi

Öğrencileri Başarıya Hazırlar
• Öğrencilerin bugün ihtiyaç duyduğu ve şirketlerin yarın arayacağı araştırma 

becerilerini geliştirir

• İşe özel bir arayüzde pratik ve teorik içeriğin benzersiz bir karışımını sunar. 
"Kocaman bir zihin haritasına sahip olmak gibi"– Tez Danışmanı

Bugünün Zorluklarını Karşılamaktadır
• Sezgisel bir kullanıcı deneyimi, uzaktan öğrencilerin kolaylıkla gezinebileceği 

anlamına gelir ve kütüphaneler eğitim ve destek için daha az zaman harcayabilir.

• "Bir bakışta çok yardımcı görünüyor"– Lisans Öğrencisi

• Öğrencileri kişisel haber aboneliklerinin ve vaka çalışması satın almalarının 
maliyetli yüklerinden kurtarır.

En Çok Talep Gören Kaynaklar
• İşletme öğrencileri ve araştırmacılarının ihtiyaç duyduğu en önemli kaynaklardan  

değerli bilgiyi içerir; dergiler, gazeteler, pazar araştırması raporları, tezler, kitaplar 
ve video akışı ve daha fazlası.

• Alakalı ve bulunması kolay içerik daha fazla kullanım sağlar ve kütüphanenin daha 
fazla değer sunmasını sağlar.



To speak with a Sales Representative contact us at 
1-800-779-0137 or sales@proquest.com.

12333-12833-LTR/NZ-MA-JEB/01-21
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ProQuest One Business İçeriği:
• Fitch Solutions ve Economist Intelligence Unit gibi sağlayıcılardan alınan şirket, 

endüstri ve ülke raporları; ve J.P.Morgan dan ayrıntılı analist raporları 

• Yüzlerce yayıncıdan akademik dergi ve e-kitap kapsamı

• Üç büyük küresel iş haber kaynağının tam metni: Wall Street Journal, the Economist ve 
Financial Times

• Güçlü bir video koleksiyonu - iş liderleriyle yapılan röportajlar dahil,
vaka çalışmaları ve eğitimler

Elektronik 
Kitaplar

25.000 den fazla 
elektronik kitap

Videolar
21.000'den fazla akış 

videosu, iş liderlerinden ilk 
elden bilgiler, pratik "nasıl 
yapılır" kılavuzları ve daha 

fazlasını sağlar

Haberler
100'den fazla gazete ve 

yüzlerce newswire, 
kullanıcıların çalışmalarının 

daha geniş bağlamını 
anlamalarına olanak tanır

Bilimsel Dergiler
2.600'den fazla dergiden 

en son ve en önemli 
akademik düşünce

Tezler
Kullanıcılar, 55.000'den 

fazla tezde kendi 
alanlarındaki ilgili 

literatürü daha fazla 
görebilirler.

Pazar, Ülke 
& Endüstri Raporları

En önemli sağlayıcılardan 
binlerce pazar, sektör ve ülke 

raporu

Vaka Çalışmaları &
İşletme Vakaları

15.000'den fazla kişi, 
öğrencilerin karmaşık sorunları 

gerçek hayat bağlamlarında 
görmelerine olanak tanır

Magazinler
2.500'den fazla dergi ve 

ticaret dergisinden güncel 
bilgiler ve sektör eğilimleri
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