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Otwieramy stronę bazy danych EMIS. 
- Z sieci UO wchodzimy w link: https://www.emis.com/php/dashboard?pc=PL. 
- Z komputerów prywatnych klikamy ikonę domu przy nazwie bazy w tabeli: http://bg.uni.opole.pl/bazy-new.  
Powinniśmy otrzymać następujący widok strony:

https://www.emis.com/php/dashboard?pc=PL
http://bg.uni.opole.pl/bazy-new


Upewniamy się, czy jesteśmy właściwie zalogowani na stronie 
– czy w górnej belce znajduje się nazwa Uniwersytet Opolski.



Klikamy lupkę, aby rozpocząć wyszukiwanie.



Rozwija nam się następujące okno:



W górnej zakładce możemy wybrać interesujące nas 
kraje - wszystkie lub tylko zaznaczone, np. Polska.



W zakładce po prawej stronie wybieramy języki 
publikacji, które nas interesują – np. angielski i polski. 

Uwaga! Domyślnie ustawiony jest tylko język angielski!



W zakładce niżej wybieramy zakres czasowy wydań, które nas 
interesują - Ostatnie 7 dni, Pełne archiwum itp.



Jeśli znamy tytuł gazety, której zasoby chcemy przejrzeć, wpisujemy tę nazwę 
bezpośrednio w pasku wyszukiwania. Jeśli tytuł znajduje się w bazie, na dole pojawi 
nam się precyzująca zapytanie podpowiedź, którą należy kliknąć. 



Kliknięcie w podpowiedź przekierowuje nas do 
strony danej gazety:

Tutaj możemy 
przejść do stron 
innych wydawców 
lub gazet



Możemy swobodnie przeglądać listę artykułów z danej gazety lub zawęzić wyniki. 
W zakładce Sektory możemy wskazać tematykę artykułów, która szczególnie nas 
interesuje. 

Nasz wybór tematów zatwierdzamy 
poprzez zaznaczenie właściwych 
kwadratów oraz kliknięcie myszą 
gdzieś poza ramką – wtedy strona 
się aktualizuje.Możemy też wyszukiwać konkretne słowa w pasku wyszukiwania



Możemy też znaleźć teksty opublikowane konkretnego dnia. 
Klikamy ikonkę kalendarza i wybieramy właściwą datę.



Po wejściu w konkretny artykuł możemy:

przeczytać tekst 
bezpośrednio w 
przeglądarce

pobrać tekst w 
formacie PDF

pobrać tekst w 
formacie doc
(Word)

wydrukować 
tekst

przesłać tekst 
drogą mailową



WIĘCEJ OPCJI WYSZUKIWANIA



W pasku wyszukiwania możemy wpisać także interesujące nas tematy. Możemy zaznaczyć, czy wpisane 
przez nas słowo ma się znajdować tylko w tytule artykułu. Jeśli interesuje nas filtrowanie wyłącznie 
tytułów, zaznaczamy kwadracik: Przeszukaj tylko tytuł.



Możemy też dodać więcej filtrów wyszukiwania 
dzięki opcji Więcej filtrów.



W nowym, automatycznie otwierającym się oknie klikamy 
napis More Filters.



W dodatkowych opcjach zawężania możemy wybrać:

źródła tekstów 
(np. konkretne 
tytuły gazet)

format tekstu –
dostęp w PDF 
lub tylko w oknie 
przeglądarki

zakres tematyczny wyników wyszukiwania
rodzaj związanej z naszym zagadnieniem 
działalności gospodarczej



W ten sposób można ograniczyć listę wyników tylko do jednej gazety, 
np. do Pulsu Biznesu:



Zapytania z wykorzystaniem symbolu wieloznaczności
W wyszukiwarce EMIS Intelligence można stosować także zapytania z wykorzystaniem gwiazdki (*) 
– symbolu wieloznaczności. Więcej na temat można przeczytać w instrukcji: 

http://bg.uni.opole.pl/wp-content/uploads/Wyszukiwanie_wskazowkiEMIS.pdf

http://bg.uni.opole.pl/wp-content/uploads/Wyszukiwanie_wskazowkiEMIS.pdf

