


Access Engineering  
to multimedialna 
baza/platforma wiedzy dla : 
• naukowców 
• inżynierów 
• kadry dydaktycznej  
• studentów 
 
Oferuje: 
• regularnie aktualizowane 

informacje 
• interaktywne funkcje 

online 
• narzędzia personalizacji 
• rozwiązywanie 

rzeczywistych problemów 
inżynieryjnych 

• najnowsze dane ze świata 
      inżynierii 
• codzienna aktualizacja   
      danych 
 



15 głównych specjalizacji inżynierskich: 

   

• Bioinżynieria  

• Umiejętności biznesowe  

• Inżynieria chemiczna  

• Inżynieria lądowa i wodna  

• Inżynieria łączności  

• Inżynieria elektryczna i elektroniczna  

• Energetyka i inżynieria naftowa  

• Ekologiczna i zrównoważona inżynieria  

• Inżynieria przemysłowa                                   

• Pracownie/Wytwórnie IT/Elektronika                                                           

• Nauka o materiałach i inżynieria materiałowa                          

• Inżynieria mechaniczna                                     

• Zarządzanie operacyjne                                              

• Seria wydawnicza: Zarysy Schaum’a                                                    

• Inżynieria oprogramowania 



Przeglądanie bazy w/g   

gałęzi  przemysłu - branż 



Przeglądanie bazy w/g  

tytułów zgromadzonych 

pozycji 



Przeglądanie bazy w/g  
gotowych materiałów 

dydaktycznych   
- programy nauczania do 

użycia w prowadzeniu 
wykładów / kursów 

Curriculum Maps – zebrany i 
uszeregowany tematycznie 

materiał szkoleniowy 
(programy nauczania)  

z 17 dziedzin 





w tym tak znane: 

• Perry’s Chemicals Engineering  Handbook  

• Mark’Standard Handbook for Mechanical Engineer’s                                                      

• Roark's Formulas for Stress and Strain                                                                       

• Building Design and Construction Handbook 

• Seria wydawnicza „Schaum’s  Outlines”  

 

 

 
Access Engineering  
to znane  znakomite publikacje z dziedziny inżynierii   
  
 



Szukanie wg słów 
kluczowych we 

wszystkich książkach 
oraz w słowniku 

Zawężanie wyników 
wyszukiwania/ 

Wybór jednej ze 
specjalizacji 

Wyszukiwanie podstawowe   



Szukane słowa 
kluczowe są 
zaznaczone 

wytłuszczeniem 

Przykładowe wyniki wyszukiwania 



 
 

 
Możliwość zawężenia 

wyników wyszukiwania po 
kategoriach: 

• dziedzina 
• rodzaj multimediów 
• tytuł publikacji 
• rodzaj procesu 

 

Przykładowe wyniki wyszukiwania 



Możemy doprecyzować i  

zawęzić szukanie do  

określonych tematów 

 

Możliwość zawężenia 

wyników wyszukiwania o  

• słowa kluczowe  

• frazy z użyciem 

operatorów Boolean’a 

          (AND, OR, NOT) 

 

Wyszukiwanie  zaawansowane 



 
 

Przykładowe wyniki wyszukiwania 



 

W bazę wbudowany jest 

słownik  

McGraw-Hill Dictionary of 

Engineering 

który zawiera  

ok. 18.000  

haseł, synonimów 

akronimów, skrótów 

oraz sposobów wymowy. 

 

Przykładowe wyniki wyszukiwania 



 

Nowo dodane książki 

oraz  

polecane pozycje 

z danej dziedziny inżynierii 

   

Dodatkowe funkcjonalności 

 



Dodatkowe funkcjonalności 

 

Tools & Media: 
 
Baza zawiera również: 
 
• kalkulatory 
• programy nauczania 
• dodatki do DataVis 
• projekty DataVis 
• nowości ze świata

 inżynierii 
• grafiki(obrazy) 
• interaktywne wykresy  
• interaktywne  tabele 
• kursy 
• materiały video 



Interaktywne wykresy i tabele 

 

Analiza  danych w pracach  

badawczych  i projektach 

 

Interaktywne wykresy 

I wizualizacje zmieniane w 

trakcie wpisywania  

różnych danych. 

 



Interaktywne wykresy i tabele 

 

Analiza  danych w pracach  

badawczych  i projektach 

 

Interaktywne wykresy 

I wizualizacje zmieniane w 

trakcie wpisywania  

różnych danych. 

 



 

Nowo dodana funkcja ! 

 

Interaktywne narzędzie do  

wizualizacji danych i 

właściwości różnych 

materiałów 

 

 

Możliwości funkcji DataVIS: 

 

• zapisywanie ulubionych 

materiałów 

• wizualizacje z wynikami 

można  

       współdzielic z innymi 

       wyexportować wyniki na            

       stronie dla innych 

 

   

DataVIS 

 



Kalkulatory Excell 

pozwalające na sprawne obliczenia i symulacje 

wyników przy badaniach naukowych i 

rozwiązywaniach 

zagadnień 



Dodatkowe funkcje po założeniu własnego konta 

 

Aby w pełni skorzystać z 

bazy Access Engineering     

i wykorzystać wszystkie 
jej funkcje….  

 

ZAREJESTRUJ SIĘ 

 

…stwórz swoje  

osobiste konto 

 



Dodatkowe funkcje po założeniu własnego konta 

 

Będąc zalogowanym, 
możemy dodawać do 

tekstu  własne:  

 

• komentarze 

• cytaty 

• adnotacje  

• zakładki 

 



Dodatkowe funkcje po założeniu własnego konta 

 

Będąc zalogowanym, 
możemy dodawać do 

tekstu  własne:  

 

• komentarze 

• cytaty 

• adnotacje  

• zakładki 

 



Dodatkowe funkcje po założeniu własnego konta 

Wszystkie własne 
zaznaczenia 

są dostępne dla 
użytkownika z poziomu 

Konta Użytkownika. 

W prosty sposób czytelnik 
może wejść do już 

zaznaczonego rozdziału 



Wysyłanie linku do rozdziału do określonych użytkowników.  

 

Możliwość współdzielenia 
artykułów, komentarzy, 

cytatów, adnotacji z 
innymi użytkownikami. 



Dodatkowe funkcjonalności łatwo dostępne 

Możliwość drukowania i 
exportu materiałów  
do pliku PDF 



Rozbudowane i szczegółowe statystyki wykorzystania platformy 
przez użytkowników dostępne poprzez portal SAMS Sigma 

Statystyki:                                                                
• ilości wyszukiwania  
• wejść 
• zapisanych danych 
 



URZĄDZENIA MOBILNE 

 

• LAPTOPY 

• SMARTFONY 

• TABLETY 

 



ABE IPS 
 
Wiśniowy Business Park  
ul. 1 Sierpnia 6, bud. D 
02-134 Warszawa 
 
tel. +48 22 654 06 75 
fax +48 22 652 07 67 
 
info@abe.pl 
www.facebook.com/ABEIPS 

Dziękuje za uwagę ! 


