
My Profile [Το προφίλ µου]
Αυτή είναι η προσωπική σας περιοχή, όπου µπορείτε να αποθηκεύσετε
λίστες αναζητήσεων, να διαχειριστείτε ειδοποιήσεις πινάκων
περιεχοµένων, να εγγραφείτε συνδροµητές σε ενηµερωτικά δελτία και
να δηµιουργήσετε λίστες άρθρων (Marked Lists [Λίστες Επιλογής]) που
µπορείτε να αποθηκεύσετε, να εκτυπώσετε ή να εξαγάγετε σε εργαλεία
διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών.

Θεµατικές περιοχές του Emerald
Ρίξτε µια µατιά στις θεµατικές περιοχές του Emerald. Υπάρχουν πολλοί
τίτλοι σε κάθε ενότητα που πιθανώς να σας ενδιαφέρουν. Μερικά
παραδείγµατα:

Θεµατικές περιοχές του Emerald Περιοδικά
Λογιστική και Χρηµατοοικονοµικά 18
Προηγµένα Συστήµατα Αυτοµατισµού 4
∆εοντολογία και Νοµοθεσία των Επιχειρήσεων 4
Υπολογιστικά Μαθηµατικά 3
Οικονοµικά 7
∆ιοίκηση Εκπαίδευσης 8
Ηλεκτρονικές Κατασκευές και Συσκευασία 3
Επιχειρηµατική Πρωτοβουλία και Καινοτοµία 5
∆ιαχείριση Υγειονοµικής Περίθαλψης 7
∆ιαχείριση Ανθρώπινου ∆υναµικού 9
∆ιαχείριση Βιοµηχανικού και ∆ηµόσιου Τοµέα 10
∆ιαχείριση Πληροφοριών και Βάσεων Γνώσεων 14
∆ιεθνές Εµπόριο 10
Εκµάθηση και Ανάπτυξη 6
Σπουδές Βιβλιοθηκονοµίας και Πληροφόρησης 18
∆ιοικητική Επιστήµη/ Σπουδές ∆ιοικητικής Επιστήµης 7
∆ιαχείριση Ποιότητας 7
Μάρκετινγκ 17
Επιστήµη και Μηχανολογία των Υλικών 5
∆ιαχείριση Οικονοµικών και ∆ιοικητικής Μέριµνας 8
Οργανωσιακές Σπουδές 4
∆ιαχείριση και Συστήµατα Μέτρησης Επιδόσεων 3
Ακίνητη Περιουσία και Κτηµατοµεσιτικά 12
Στρατηγική 6
Τουρισµός και Φιλοξενία 3

Συχνές Ερωτήσεις
Ε. Ε. Τι είναι το Emerald Management Xtra;

A. Α. Είναι η πλατφόρµα για την παράδοση του προϊόντος και της
υπηρεσίας Emerald, όπου παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης
για όλα τα προϊόντα του Emerald, ταυτόχρονα. Η πλατφόρµα

αυτή περιλαµβάνει επισκοπήσεις από οµότιµους για τα περιοδικά
του Emerald, µεταξύ των οποίων τα εξής: Management
Decision, Journal of Documentation, European Journal of
Marketing, International Journal of Operations & Production
Management και The TQM Journal.

Ε. Πώς µπορώ να έχω πρόσβαση στο Emerald Management
Xtra από το σπίτι ή από τον εκπαιδευτικό χώρο µου;

A. Για πρόσβαση από το σπίτι, µιλήστε µε τον βιβλιοθηκάριό
σας, για να σας εξηγήσει πώς µπορείτε να έχετε πρόσβαση
στο Emerald από τον εκπαιδευτικό σας χώρο. Για πρόσβαση
στον εκπαιδευτικό χώρο, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.emeraldinsight.com

Ε. Τι είναι το Peer Review;

A. Το Peer Review [Επισκόπηση από Χρήστες] είναι η διαδικασία
µε την οποία τα άρθρα ανασκοπούνται από άλλους ερευνητές
πριν εγκριθούν για έκδοση. Αυτή η διαδικασία εξασφαλίζει την
υψηλότερη δυνατή ποιότητα του περιεχοµένου.

Ε. Τι γίνεται αν χρειαστεί να χρησιµοποιήσω τα εργαλεία του
λογισµικού για την έκδοση και διαχείριση βιβλιογραφιών;

A. Τότε µπορείτε να µεταφορτώσετε βιβλιογραφικές αναφορές σε
µορφή ASCII, µέσω της λειτουργίας επιλογής στοιχείων λίστας
στο ’My Profile’ [Το Προφίλ µου].

Τα περιοδικά του Emerald χρησιµοποιούνται από το 97 τοις εκατό των
σχολών διοίκησης επιχειρήσεων σε όλο τον κόσµο (Πηγή: FT MBA
Rankings for 2007).

Προσέχετε τις µηχανές αναζήτησης του
διαδικτύου!
Οι δωρεάν πληροφορίες από το διαδίκτυο µπορούν να καταστρέψουν
την εργασία σας! Συµβουλευτείτε τον βιβλιοθηκάριό σας για το ποιες
πηγές είναι καλύτερες για το θέµα σας. Η βιβλιοθήκη αγοράζει για
λογαριασµό σας υψηλής ποιότητας υλικό, όπως είναι το Emerald.
Παρακαλούµε χρησιµοποιήστε το!

Υπηρεσίες υποστήριξης πελατών
Αν χρειαστείτε οποιαδήποτε περαιτέρω βοήθεια, παρακαλούµε
επικοινωνήστε µε το τµήµα Υποστήριξης Πελατών του Emerald.

E-mail support@emeraldinsight.com

∆ιεύθυνση Emerald Customer Support,
Emerald Group Publishing Limited,
Howard House, Wagon Lane,
Bingley BD16 1WA,
UK

Τηλ. +44 (0) 1274 785278
Φαξ +44 (0) 1274 785204

The world’s leading
publisher of

management
research

Οδηγός του Emerald
Management Xtra, Βήµα
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Σας βοηθά να εντοπίσετε το περιεχόµενο που
είναι σχετικότερο µε την έρευνά σας, από έως

75.000 άρθρα πλήρους κειµένου µε θέµα τη
διοίκηση και τις επιχειρήσεις
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Πώς να χρησιµοποιήσετε το Quick Search
[Γρήγορη Αναζήτηση]
Για να αρχίσετε την αναζήτηση στο Emerald, απλώς εισαγάγετε τις
λέξεις ή φράσεις που περιγράφουν καλύτερα τη θεµατική περιοχή για
την οποία ενδιαφέρεστε, και κάντε κλικ στο ‘Search’ [Αναζήτηση]. Για να
ορίσετε ειδικά το τµήµα του άρθρου µέσα στο οποίο θέλετε να γίνει η
αναζήτηση των όρων, κάντε κλικ στον σύνδεσµο πάνω στο ‘Show more
options’ [Εµφάνιση περισσότερων επιλογών].

1. Απλώς εισαγάγετε τον όρο για την αναζήτησή σας κάτω από το
‘Search For’ [Αναζήτηση για]

2. Αν ο όρος σας είναι µια φράση (π.χ. διαχείριση αλυσίδας
εφοδιασµού), επιλέξτε το στοιχείο ‘Phrase’ [Φράση] για να έχετε
περισσότερα σχετικά αποτελέσµατα

3. Επιλέξτε τα πεδία βάσει των οποίων θέλετε να γίνει η αναζήτηση

4. Κάντε κλικ στο ‘Search’

Πώς να χρησιµοποιήσετε το Advanced Search
Χρησιµοποιήστε το ‘Advanced Search’ [Προχωρηµένη Αναζήτηση] για
λεπτοµερέστερη αναζήτηση. Για παράδειγµα, αν θέλετε να βρείτε ένα
συγκεκριµένο άρθρο αλλά δεν είστε σίγουροι για τον ακριβή τίτλο του,
θα µπορούσατε να εισαγάγετε το όνοµα ενός από τους συγγραφείς του
στο πεδίο ‘Author(s)’ [Συγγραφέας(είς)], σε συνδυασµό µε δυο-τρεις
λέξεις από τον τίτλο, στο πεδίο ‘Article Title’ [Τίτλος Άρθρου].

Όταν χρησιµοποιείτε περισσότερους από έναν όρους αναζήτησης,
µπορείτε να κάνετε χρήση λογικών τελεστών (Boole) (‘And’, ‘Or’ ή ’Not’)
για να ορίσετε αν θέλετε να βρείτε όλους τους όρους µέσα σε κάθε
άρθρο (‘And’), οποιονδήποτε από τους όρους µέσα σε κάθε άρθρο
(‘Or’), ή να βρείτε άρθρα που να περιέχουν έναν όρο αλλά να µην
περιέχουν έναν άλλο (‘Not’).

Επιπλέον, µπορείτε να περιορίσετε την αναζήτησή σας βάσει του
είδους του άρθρου, ή/και του έτους έκδοσής του.

Πώς να περιηγηθείτε
Αν θέλετε να δείτε το περιεχόµενο ενός συγκεκριµένου περιοδικού, ή να
βρείτε περιοδικά µέσα σε µια συγκεκριµένη θεµατική περιοχή,
χρησιµοποιήστε το ‘Browse’ [Περιήγηση].

Μπορείτε να περιηγηθείτε σε περιοδικά, επιθεωρήσεις, περιλήψεις και
έρευνες βάσει των εξής:

• Τίτλος περιοδικού - Εµφανίζει λίστα περιοδικών του Emerald, στην
οποία περιλαµβάνονται µόνο εκείνα που έχουν αρχειοθετηθεί.

• Θέµα - Εµφανίζει λίστα περιοδικών που υπάγονται στις θεµατικές
κατηγορίες του ίδιου του Emerald.

* Το γνωρίζατε αυτό; - Όταν εκτελέσετε µια αναζήτηση, έχετε την
επιλογή να προσθέσετε τα αποτελέσµατα στη ’Marked List’ σας,
την οποία µπορείτε να εµφανίσετε, να εκτυπώσετε ή να στείλετε µε
e-mail σε ένα συνάδελφο.

* Συµβουλή - Κατά την αναζήτηση, προσπαθήστε να αποφύγετε
τη χρήση αποµονωµένων κοινών λέξεων. Για παράδειγµα, η
αναζήτηση για ‘διαχείριση’ θα επιστρέψει πάνω από 52.000
άρθρα, 270.000 περιλήψεις και επιθεωρήσεις. Χρησιµοποιήστε
περισσότερες από µία λέξεις αν είναι δυνατόν.

* Συµβουλή - Αν επιλέξετε το στοιχείο ‘My Subscribed
Content/Journals’ [Περιεχόµενο/περιοδικά συνδροµής µου] στις
φόρµες αναζήτησης ή περιήγησης, τα αποτελέσµατα θα
περιοριστούν στο περιεχόµενο για το οποίο έχετε πρόσβαση στο
πλήρες κείµενο.


