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Tổng quan

� ðịnh dạng dữ liệu: Tóm tắt & Chỉ mục, Toàn văn, Hình ảnh, ðồ họa.

� Phạm vi thông tin: từ 1905 ñến nay

� Gồm 17,580+ xuất bản phẩm, với hơn 11,490 xuất bản phẩm toàn văn

� 800 báo toàn văn của Quốc tế, Mỹ, Canada

� 56,000 Luận án, Luận văn toàn văn

� Bao trùm những nguồn dữ liệu cần thiết cho hoạt ñộng nghiên cứu học thuật: 

Luận án, Luận văn, Tạp chí, Báo, Công trình nghiên cứu, Tình huống thực tiễn…

� Cung cấp dữ liệu học thuật ñồng thời với các dữ liệu thương mại, chuyên ngành

� Truy cập trên giao diện ProQuest: http://search.proquest.com



Xuất bản phẩm ñịnh kỳ Tạp chí học thuật, báo, tập san, ấn phẩm thương mại 17,000+

Luận án, Luận văn Có giá trị quan trọng về mặt học thuật 56,000+

Báo cáo hàng năm
Mục tiêu, vị trí tài chính và triển vọng phát triển của các 
tập ñoàn lớn trên toàn thế giới

7,200+

Nghiên cứu thị trường
& ngành công nghiệp

Phân tích chi tiết về phân khúc thị trường và các ngành 
công nghiệp – tập trung ở cấp ñộ khu vực và quốc gia

4,800+ báo cáo

Báo cáo Quốc gia
Tập trung phân tích kinh tế, chính trị, kinh doanh, hướng 
nghiệp … ở mỗi quốc gia

285,000+ bài tạp chí
280+ báo cáo

Kỷ yếu Hội nghị
Phản ánh sự phát triển của hoạt ñộng nghiên cứu – Là
nơi ñầu tiên 1 ý tưởng ñược chia sẻ.

1,000+

Tình huống kinh doanh
Nguồn tài nguyên hữu ích từ những bộ sưu tập, tạp chí 
ñáng chú ý cho các khóa học kinh doanh giảng dạy.

6,000+

Công trình nghiên cứu
Cập nhật các nghiên cứu theo tháng, hoặc thậm chí nhiều 
năm trước khi ñược ñăng tải lên các tạp chí

26,100+

Videos Video ñào tạo theo các chủ ñề & quá trình ñiều dưỡng 450+

Báo cáo năng lực văn
hóa

Tài liệu vô giá trong việc ñiều trị bệnh nhân dựa trên ñức
tin và tập quán của bệnh nhân

40+ báo cáo

Hồ sơ Công ty Hoover
Tổng quan, phân tích cạnh tranh và thông tin tài chính của
công ty

43,200+

Snapshot Series Dữ liệu thị trường toàn cầu theo từng ngành , khu vực 9,100+



Communications

Petroleum & Gas

Linguistics

Women’s Interest

Aeronautics & Space Flight

Real Estate Building & Construction

Women’s Studies

Children & Youth

Business and Economics 

Education

Criminology & Law Enforcement

Art
Transportation

Health Facilities & Administration

Occupational Health & Safety

Mines & Mining Industry

Gerontology & Geriatrics

Interior Design & Decoration

Military

Sociology

Insurance

Computers

Sports & Games

Sociology 

Ethnic Interest

Social Services & Welfare

Library & Information Services

>160 lĩnh vực ñược ñề cập ñến

Technology
Travel & Tourism

Motion Pictures

Theatre Physical Fitness & Hygiene

Printing

Machinery

Publishing & Book Trade
Journalism 

Classical Studies Population Studies Forestry

Plastics

Meteorology

Hotels & Restaurants

Clothing



Kinh doanh & tin tức

ABI/INFORM Complete

Accounting & Tax

PQ Banking Information Source

ProQuest European Business

PQ Asian Business & Reference

OxResearch

Hoover’s Company Records

Snapshots

CBCA

ProQuest Newsstand

Canadian Newsstand Complete

Y dược

Pharmaceutical 
News Index

Health & Medical 
Complete

PQ Family Health

ProQuest Nursing 
& Allied Health

PQ Psychology 
Journals

ProQuest Health 
Management

Khoa học & 
Công nghệ

ProQuest
Computing

Career & 
Technology

ProQuest
Telecommunication

ProQuest Science 
Journals

ProQuest Military

ProQuest Biology 
Journals

Khoa học
Xã hội & 

Nghiên cứu
chung

PQ Research 
Library

Criminal Justice 
Periodicals

ProQuest Religion

ProQuest Social 
Science Journals

PQ Education 
Journals

28 CSDL trong ProQuest ñược sử dụng nhiều nhất



Nhiều nguồn dữ liệu học thuật có giá trị

SSRN 
Working 
Papers

Tình huống kinh
doanh/ Kỷ yếu hội

nghị
50,000 

Luận án, 
Luận văn



Dễ dàng tải bản dữ liệu dạng Excel Spreadsheet 

Dữ liệu Công nghiệp – từ EIU 

NEW! Dự báo Quốc gia, Báo cáo tài chính, Hàng hóa Thế giới:

• Tóm lược Báo cáo Quốc gia (40 nước): Cập nhật hàng tháng

• Báo cáo Tài chính Quốc gia (nhóm các nước G20): Cập nhật hàng năm

• Báo cáo dự báo Hàng hóa Thế giới: Cập nhật hàng quý, hàng năm

Already one of
our most used

sources!



Số liệu Công nghiệp: > 22,000 báo cáo nghiên cứu thị trường

New! Báo cáo First Research 

bao trùm 300 ngành và lĩnh vực

kinh doanh

ProQuest cung cấp chỉ mục tới các bài tạp chí, 

báo cáo nghiên cứu thị trường: Phân tích SWOT, 

Hồ sơ Công ty, Tổng quan ngành công nghiệp



Dữ liệu Công nghiệp. NEW! Oxford Analytica. 

Tóm lược hàng ngày - Daily Briefing Service

• 40,000+ bài tạp chí ña ngành & khách quan

• Tổng hợp thông tin qua mạng quốc tế từ hơn 1,000 chuyên gia, học giả về sự

phát triển quan trọng tại hơn 180 nước

• Tuân theo chuẩn duy nhất: sự kiện, tầm

quan trọng, phân tích, kết luận.

• Dữ liệu tóm lược từ 1986

Hồ sơ Quốc gia: dữ liệu ñịa lý, kinh tế, 

chính trị. 



7,200+ Báo cáo

hàng năm từ hơn

800 Công ty hàng

ñầu Bắc Mỹ

Dữ liệu công nghiệp. Báo cáo hàng năm & Dữ liệu từ BMI

NEW! Báo cáo Công nghiệp của Business 

Monitor International (BMI). Báo cáo Quốc gia về

các ngành công nghiệp ñược ñánh giá cao, cùng

dữ liệu ñầy ñủ, cập nhật hàng tháng



TÌM KIẾM VÀ

SỬ DỤNG TÀI LiỆU 
TRÊN PROQUEST



TRANG CHỦ

Subject Areas – Chủ ñề:

Các CSDL thuộc bộ sưu tập ñược liệt kê theo từng chủ ñề riêng biệt

Dedicated Product Pages - Trang CSDL dành riêng:

Dễ dàng tìm kiếm trong từng CSDL con cụ thể tại những trang riêng biệt

Subject Areas – Chủ ñề:

Các CSDL thuộc bộ sưu tập ñược liệt kê theo từng chủ ñề riêng biệt

Dedicated Product Pages - Trang CSDL dành riêng:

Dễ dàng tìm kiếm trong từng CSDL con cụ thể tại những trang riêng biệt



VD: Trang tìm kiếm của CSDL ABI/Inform Global

Tìm kiếm tại Cấp ñộ Sản phẩm: 

Chỉ tìm kiếm dữ liệu trong CSDL ñã lựa chọn

Tìm kiếm tại Cấp ñộ Sản phẩm: 

Chỉ tìm kiếm dữ liệu trong CSDL ñã lựa chọn

ðịnh vị dễ dàng tới các kiểu tìm

kiếm thông thường trên giao diện

mới

ðịnh vị dễ dàng tới các kiểu tìm

kiếm thông thường trên giao diện

mới

Thông tin bổ sung: dễ dàng tham khảo thông tin mô tả, chủ

ñề, danh mục… của CSDL ñã lựa chọn

Thông tin bổ sung: dễ dàng tham khảo thông tin mô tả, chủ

ñề, danh mục… của CSDL ñã lựa chọn



Agenda

Click ñể xem

danh mục tài

liệu hoặc thông

tin chi tiết với

từng CSDL

Lựa chọn CSDL phù hợp trong 28 CSDL con của PQC



7 tính năng tìm kiếm trong PQ Central

� Search : Tìm kiếm ñơn giản

� Advanced : Tìm kiếm nâng cao

� Data & Reports : Tìm kiếm Hồ sơ & Báo cáo công ty, Thị trường

� Figures & Tables : Tìm kiếm bảng biểu, ñồ thị, dữ liệu minh họa…

� Obituaries : Tìm kiếm thông tin cáo phó

� Publications : Tìm kiếm theo tên xuất bản phẩm

� Browse : Duyệt các nguồn tài liệu ñặc biệt



Tìm kiếm nâng cao

Các tính năng mới: Người dùng có thể

truy cập tới các lựa chọn nâng cao ñể

tìm kiếm theo từng yêu cầu chuyên biệt

Các tính năng mới: Người dùng có thể

truy cập tới các lựa chọn nâng cao ñể

tìm kiếm theo từng yêu cầu chuyên biệt

Auto Complete – Tự ñộng cung cấp các thuật ngữ tìm

cho sẵn – Hỗ trợ việc tự nghiên cứu ở mọi cấp ñộ tìm kiếm

Auto Complete – Tự ñộng cung cấp các thuật ngữ tìm

cho sẵn – Hỗ trợ việc tự nghiên cứu ở mọi cấp ñộ tìm kiếm
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Right Tools, Right Time: Người dùng có

thể thiết lập các thông báo, tạo RSS feeds 

và lưu lại cú pháp tìm thực hiện

Right Tools, Right Time: Người dùng có

thể thiết lập các thông báo, tạo RSS feeds 

và lưu lại cú pháp tìm thực hiện

Keywords in Context 

- ðánh dấu từ khóa tìm

kiếm trong nội dung kết

quả giúp người dùng

nhanh chóng ñánh giá

mức ñộ phù hợp của

các kết quả tìm

Keywords in Context 

- ðánh dấu từ khóa tìm

kiếm trong nội dung kết

quả giúp người dùng

nhanh chóng ñánh giá

mức ñộ phù hợp của

các kết quả tìm

Trang kết quả tìm kiếm



Công nghệ Tìm kiếm –
ProQuest Award-Winning Smart Search

ProQuest Smart Search – tập trung tại mục “Suggested Subjects” – kết

nối người dùng ñến các thuật ngữ ñề xuất cho kết quả rõ ràng hơn

Lợi ích của ProQuest Smart Search:

•Củng cố vốn từ vựng

•Gợi ý về các mối quan hệ tìm kiếm

•Hướng dẫn nghiên cứu

Lợi ích của ProQuest Smart Search:

•Củng cố vốn từ vựng

•Gợi ý về các mối quan hệ tìm kiếm

•Hướng dẫn nghiên cứu



Abstract Preview –

xem trước nội dung 

bài tóm tắt ngay tại

trang kết quả tìm

Article Linking – dễ

dàng liên kết tới nội

dung bài báo tại phần

Preview

Công cụ gửi Email, 

Trích dẫn, In… vẫn

ñược hỗ trợ ñầy ñủ tại

phần Preview

Abstract Preview –

xem trước nội dung 

bài tóm tắt ngay tại

trang kết quả tìm

Article Linking – dễ

dàng liên kết tới nội

dung bài báo tại phần

Preview

Công cụ gửi Email, 

Trích dẫn, In… vẫn

ñược hỗ trợ ñầy ñủ tại

phần Preview



Nhanh chóng xác ñịnh  và lọc danh mục kết quả tìm

•Có thể giới hạn danh mục kết quả tìm ñang

xem theo các lựa chọn ñược liệt kê

•Biểu ñồ thời gian trực quan cho phép duyệt

danh mục kết quả theo từng mốc thời gian, 

hoặc nhanh chóng giới hạn theo 1 khoảng

thời gian cụ thể



Tích hợp nội dung tóm

tắt cho bài toàn văn

Tích hợp nội dung tóm

tắt cho bài toàn văn

Reference/ Cited Linking: Liên kết tới danh mục tài liệu

tham khảo/ trích dẫn

Similar Items cho phép người dùng tham khảo các tài

liệu có nội dung thuộc cùng chủ ñề với bài ñang xem

Trang nội dung



Cho phép tìm kiếm

theo nhan ñề xuất bản

phẩm, hiển thị phạm vi 

thời gian và thông tin 

bổ sung



Tìm/ xem lướt theo số volumn, issue

Khi ñã xác ñịnh tên xuất bản phẩm, user 

có thể dễ dàng thiết lập chế ñộ thông báo

hoặc RSS feed 

Tìm kiếm các bài báo thuộc xuất bản

phẩm



Tài khoản MyResearch
Người dùng có thể tạo tài khoản

cá nhân ñể lưu lại các cú pháp

tìm, chia sẻ dữ liệu…



• Tổ chức dữ liệu theo thư mục

• Chia sẻ dữ liệu

• Tích hợp với các công cụ quản

lý dữ liệu như RefWorks

• Quản lý thông báo, RSS Feeds

• Công cụ trích dẫn QuickBib

• Tổ chức dữ liệu theo thư mục

• Chia sẻ dữ liệu

• Tích hợp với các công cụ quản

lý dữ liệu như RefWorks

• Quản lý thông báo, RSS Feeds

• Công cụ trích dẫn QuickBib



Thank you


