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Rozpoczynanie pracy z Factiva.com 

Autoryzacja dostępu do Factiva.com odbywa się w oparciu o numery IP instytucji.  
Wykupiona subskrypcja daje prawo jednoczesnego dostępu dla określonej ilości użytkowników. W przypadku, 
gdy system nie zezwala na zalogowanie się należy odczekać aż osoby korzystające w danym czasie z 
Factiva.com wylogują się. 

Zawartość Factiva.com 

Nowa zawartość dodawana 
jest do Factiva.com na 
bieżąco. Aby sprawdzić 
kompletną zawartość bazy 
należy wejść na stronę 
www.factiva.com/sources 

Zawartość Factiva.com jest 
przeszukiwalna z jednego 
spójnego i prostego w użyciu 
interfejsu. 
Można  wyb rać  j ęzyk 
przeszukiwania, rodzaj 
źródła, tematykę czy region. 

Factiva.com daje dostęp do ponad 9000 różnego rodzaju źródeł ze 152 krajów w 22 językach w tym 
między innymi na bieżąco aktualizowane wiadomości z ponad 120 agencji prasowych. Ponad 900 źródeł jest 
dostępnych w dniu publikacji lub wcześniej. 
 
• Wiadomości agencyjne pochodzą od wiodących firm takich jak Dow Jones, Reuters, and The Associated 

Press. Dodatkowo znajdziemy wiadomości z lokalnych agencji prasowych. 
• Factiva.com to numery archiwalne i aktualne wydania największy światowych i lokalnych gazet (około 

1500 tytułów, w tym: The Wall Street Journal, The New York Times, Washington Post, The Globe and 
Mail, Financial Times, Les Echos, South China Morning Post, The Australian, Australian Financial Review, 
Sydney Morning Herald, Straits Times, Yomiuri Shimbun, Frankfurter Allgemeine Zeitung, The Irish 
Times). 

• Znajdziemy też transkrypcje z ponad 160 programów telewizyjnych i radiowych z takich stacji jak BBC, 
ABC, CBS, NBC, Fox, CNN, NPR.  

• W Factiva.com znajdują się też najważniejsze czasopisma (około 3200 tytułów: The Economist, Forbes, 
Fortune, Time, Newsweek, Finanz & Wirtschaft, Satellite News, BusinessWeek, Focus, L'Express, The 
Bulletin, Far Eastern Economic Review). 

• Dodatkowo w Factiva.com znajdziemy zdjęcia z Reuters i Knight-Ridder (około 3000 dodawanych co 
tydzień), aktualne i archiwalne raporty finansowe firm, dane z ponad 4000 stron internetowych. 
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Search (Wyszukiwanie)  Strona Search daje możliwość wyszukiwania według słów 
kluczowych oraz terminologii wykorzystywanej przez 
Factiva Intelligent Indexing, dzięki czemu można 
otrzymać precyzyjne wyniki przeszukań. 

Source Browser (przeglądanie źródeł) 

Find a Source umożliwia wyszukanie źródeł, które 
chcemy wyszukać. Listę znalezionych źródeł można 
zapisać, do późniejszego wykorzystania lub edycji. 
Aby dodać źródło można wpisać jego nazwę w pole 
wyszukiwawcze (A), lub wybrać odpowiednią nazwę 
z rozwijanej listy (B), kliknięcie doda nazwę do 
wybranych, aby usunąć nazwę wystarczy kliknąć na 
niej ponownie. 

Z rozwijanego 
menu można wybrać 
sposób sortowania 
publikacji - ułatwia 
to wyszukiwanie 

Aby otworzyć Source Browser należy przycisnąć 
znak plusa przy Source w Select Sources and 
Factiva Intelligent Indexing TM na głównej 
stronie wyszukiwania. 

A 

B 

Opcje sortowania publikacji: 
• By Industry - mamy do wyboru 30 dziedzin, m.in.. Bankowość i Kredyty, 

Usługi Internetowe i Online, Farmaceutyka czy Ubezpieczenia 
• By Language - do wyboru mamy 22 języki, w tym polski 
• By Region - wszystkie regiony geograficzne, kraje, stany i prowincje, 

dodatkowo, jako osobna kategoria, Kraje Rozwijające się (Emerging 
Markets) i Kraje Byłego Związku Radzieckiego (Former Sowiet Countries) 

• By Title A-Z - alfabetyczna lista tytułów dostępnych publikacji 
• By Type - dostępne publikacje zostały podzielona na następujące typy: 

− Publikacje Dow Jones 
− Analizy ekonomiczne i krajowe 
− Publikacje związane z Unią Europejską 
− Publikacje ogólne 
− Publikacje prawne 
− Rząd i polityka 
− Główne publikacje informacyjne i biznesowe 
− News Digest 
− Dzienniki 
− Główne publikacje dziedzinowe i wiadomości agencyjne, transkrypcje 

programów telewizyjnych i radiowych 
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Materiały źródłowe - szczegółowe informacje 

Dla wszystkich materiałów źródłowych 
dostępne są szczegółowe informacje. 
Wystarczy wybrać ikonkę przy 
wybranym źródle. 
Po kliknięciu ikonki wyświetli się okienko 
ze szczegółowymi informacjami o 
wybranym źródle. 
Informacje jakie można w ten sposób 
uzyskać: 
• opis źródła, który jest pomocny przy 

jego lokalizacj, gdy korzysta się z pola 
wyszukiwania na stronie Search. 

• Source Code (W przykładzie jest to 
DJI), który może być wykorzystany do 
wyszukania artykułów z konkretnego 
źródła - należy w polu wyszukiwania 
(Free Text) wprowadzić jego nazwę 
po ‘sc=‘, jeżeli wpiszemy sc=DJI 
ograniczymy nasze wyszukiwanie do 
Dow Jones International News. 

• Informacje o formacie w jakim jest 
dostępne źródło. 

Factiva oferuje następujące formaty dla 
publikacji: 
• Pełny tekst - zawartość od pierwszej 

do ostatniej strony lub prawie całą 
zawartość - niektóre z materiałów 
zawartych w druku, takie jak 
ogłoszenia, długie tabele (notowania 
giełdowe) nie są zamieszczane. Inne 
materiały - listy do wydawcy, 
nekrologi, doniesienia agencyjna mogą 
również zostać pominięte. 

• Selektywny Pełny Tekst - pełny 
tekst tylko dla artykułów, które 
spełniają pewne specyficzne kryteria w 
zależności od typu publikacji 

• Abstrakty - streszczenia artykułów 

Formaty publikacji 

Saved Source List (zapamiętane źródła) 

Stworzenie Saved Source List pomaga w odnajdowaniu grup 
źródeł, które wykorzystywane były przy różnych 
wyszukiwaniach. Aby zapisać listę wybranych źródeł należy 
kliknąć Save (A) przy liście wybranych źródeł, a następnie 
postępować według instrukcji.  
Aby wykorzystać zachowaną listę przy następnym 
wyszukiwaniu wystarczy kliknąć Saved Searches (B).na 
stronie głównej. 
Żeby dodać dodatkowe źródła należy wybrać Select Search 
(C), a żeby przeprowadzić wyszukiwanie według 
zapamiętanych kryteriów należy wybrać Run Search (D). 

B 
C 

D 
A 



Instrukcja dla użytkowników 

Akme Archive Sp.z o.o. ul. Niemcewicza 26/17, 02-306 Warszawa, tel. +48 (0)22 659 47 49,   
tel/fax. +48 (0)22 659 69 82, e-mail: kontakt@akmearchive.pl, http://www.akmearchive.pl 

Free Text Searching - wyszukiwanie według słów kluczowych 

Wyszukiwanie można rozpocząć wpisując słowa kluczowe do pola wyszukiwania 
Free Text lub wykorzystując Select Sources and Factiva Intelligent 
Indexing™ lub korzystając z obu metod 
Maksymalna długość wprowadzanych słów kluczowych to w sumie 2048 
znaków. Po wprowadzeniu słów kluczowych należy przycisnąć Run Search (A). 

A 

Operatory Logiczne 
Korzystając z operatorów logicznych należy pamiętać, że są one wykonywane 
w określonej kolejności (patrz str. 5), żeby wymusić inna kolejność 
wyszukiwania należy użyć nawiasów (są one szczególnie przydatne, gdy 
korzystamy z operatorów or i and w jednej frazie. 

• adj[N] - słowa lub frazy połączone tym operatorem muszą znaleźć się w określonej odległości (N - 1 do 
10 - liczba słów, które powinna znaleźć się pomiędzy, jeżeli nie wpiszemy żadnej cyfry, N będzie równe 1) 
od siebie. rugby adj5 world cup wyszuka dokumenty, w których pojawi się pierwsze słowo kluczowe 
rugby, a za nim, w odległości do 5 słów, fraza world cup. 

• w/N - słowa lub frazy połączone tym operatorem muszą znaleźć się w określonej odległości (N - 1 do 10 - 
liczba słów, które powinna znaleźć się pomiędzy, jeżeli nie wpiszemy żadnej cyfry, wartość N musi zostać 
podana) od siebie. Vodafone w/3 telecommunications wyszuka dokumenty, w których pojawi się 
pierwsze słowo kluczowe Vodafone, a za nim, w odległości do 3 słów, słowo telecommunications. 

• and - słowa lub frazy kluczowe połączone tym operatorem muszą znaleźć się w wyszukanych 
dokumentach. Online banking and mortgages 

• or - wyszuka przynajmniej jedno ze słów lub fraz kluczowych połączonych tym operatorem. Michalin or 
Firestone. 

• not - słowa lub frazy kluczowe poprzedzone tym operatorem nie zostaną uwzględnione w wyszukiwaniu. 
wireless not cellular 

• Nawiasy okrągłe ( ) lub kwadratowe [ ] - służą do konstruowania bardziej skomplikowanych zapytań i 
wymuszaniu innej niż domyślna kolejności wyszukiwania. Należy pamiętać o zamknięciu każdej pary 
nawiasów. 

• same - wyszuka słowa i frazy kluczowe znajdujące się w tym samym paragrafie. Operator same nie może 
być używany razem z kodami pól (Np.. LP= (wireless and cellular), nie można również go użyć więcej niż 
raz w jednym zapytaniu - wireless same cellular same telephone jest zapytaniem niepoprawnie 
skonstruowanym - aby uzyskać wyniki należy wpisać (wireless same (cellular and telephone)). 

• Near[N] - wyszuka słowa lub frazy kluczowe znajdujące się w odległości N (N może przyjąć wartość 
między 1 a 500, jeżeli pominiemy wartość N, domyślnie zostanie użyte 1) od siebie w dowolnej kolejności. 
classical music near5 Beethoven wyszuka artykuły, w których fraza classical music znajduje się w 
odległości 5 słów od słowa Beethoven, kolejność nie jest tu ważna. 

• /nN/ - słowa lub frazy kluczowe połączone tym operatorem muszą znaleźć się w odległości N słów od 
siebie w wyszukanych artykułach, w dowolnej kolejności (N może mieć wartość od 1 do 500 i jest 
wymagane). Ritz Carlton /n25/ hotel wyszuka dokumenty, w których podane słowa kluczowe znajdą 
się w odległości nie większej niż 25 słów od siebie. 

• /fN/ - operator ten wpisujemy za słowem lub frazą kluczową jeżeli chcemy, żeby znalazła się w obrębie 
pierwszych N słów artykułu (N może mieć wartość od 1 do 500 i jest wymagane). factiva/f100/ wyszuka 
dokumenty, w których słowo kluczowe factiva znajduje się w obrębie pierwszych 100 słów dokumentu. 

• atleastN - używamy tego operatora, gdy chcemy określić ile razy dane słowo lub fraza kluczowa ma się 
pojawić w szukanych dokumentach (N może mieć wartość 1 do 50). Można używać tego operatora tylko 
na stronie Search (nie jest obsługiwany na stronie Track) przy wyszukiwaniu w pełnym tekście artykułu 
(Search for free-text terms in: Full Article). 
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Operatory Logiczne 

Factiva.com umożliwia konstruowanie bardzo 
skomplikowanych zapytań. Operatory logiczne są 
uporządkowane - tabela poniżej pokazuje hierarchię 
operatorów logicznych. 
Jeżeli chcemy, żeby system wyszukał dane w innej 
kolejności niż domyślna, należy użyć nawiasów. 
Nawiasy są również przydatne, gdy chcemy uniknąć 
dwuznaczności naszego zapytania - za ich pomocą 
możemy połączyć pytanie w logiczne części.  
Obok znajduje się kilka przykładów wykorzystania 
nawiasów. 

Dostępne znaki skracające: 
• $ - używamy na końcu wpisywanego słowa, przed nim muszą się znaleźć co najmniej 3 znaki. 

Umieszczając N (wartość od 1 do 9) po znaku $ określimy, o jaką konkretnie ilość znaków chodzi. 
Domyślną wartością N jest 5. 

product$ wyszuka artykuły zawierające słowa product, products, production, productive i productivity. W 
wynikach wyszukiwania nie znajdzie się słowo productiveness, jeżeli chcemy, żeby się znalazło w wynikach 
wyszukiwania należy wpisać product$7 lub productive$4. 
• * - znak gwiazdki zastępuje dowolny ciąg znaków, używamy na końcu wpisywanego słowa, przed 

symbolem muszą się znaleźć co najmniej 3 znaki.  
cat* wyszuka artykuły zawierające słowa: cat*, cats, category, catastrophe, categorisation, categorization, 
etc. 
• ? - zastępuje jeden znak, przed znakiem zapytania muszą się znaleźć co najmniej 3 znaki, po nim - nie są 

konieczne. 
globali?ation wyszuka artykuły zawierające słowa globalisation i globalization. 
• % - zastępuje całą frazę, wymaga, żeby przed nim i za nim znalazło się słowo kluczowe, nie można 

używać tego znaku na początku czy na końcu frazy kluczowej. 
Dun % Bradstreet wyszuka artykuły zawierające frazę Dun and Bradstreet i frazę Dun & Bradstreet. 
Znak ten jest szczególnie przydatny przy wyszukiwaniu adresów internetowych z konkretnej domeny: 
www % info wyszuka artykuły, w których wymieniane są jakiekolwiek adresy pochodzące z domeny .info 
 
UWAGA: znaki $, *, ? wymagają poprzedzenia co najmniej trzema znakami, poniższe przykłady są błędne i 
wpisując w pole wyszukiwania takie frazy nie uzyskamy żadnych wyników: 
ex?rcise 
ru$ 
Vo* 

Nawiasy są szczególnie ważne, gdy używamy 
operatorów and i or. 
Poniżej znajdują się przykłady prawidłowo 
skonstruowanych zapytań z użyciem operatorów: 
 
wheat and pesticides or herbicides -> prawidłowo: 
wheat and (pesticides or herbicides) 
Mercury near10 Venus and Mars -> prawidłowo: 
Mercury near10 (Venus and Mars) 
atleast3 (Van Morrison and music) -> prawidłowo: 
atleast3 Van Morrison and atleast3 music 

1 Nawiasy 

2 same, adjN, w/N, nearN, /nN/, /fN/ 

3 atleast i znaczniki pól (by=Mossberg) 

4 not 

5 and 

6 or 

Hierarchia operatorów logicznych 

Znaki skracające 

Wyszukane artykuły będą zawierały dokładnie te 
słowa i frazy, które użyte zostały w zapytaniu 
chyba, że wykorzystamy dostępne znaki skracające.  
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Znaki Interpunkcyjne 

Wykorzystanie znaków interpunkcyjnych nie 
wpłynie na wyniki wyszukiwania - sześć znaków 
jest pomijanych przez wyszukiwarkę: 

• myślnik - 
• kropka . 
• apostrof ‘ 
• przecinek , 
• wykrzyknik ! 
• ukośnik / 

Jeżeli wpiszemy Coca-Cola uzyskamy takie same 
wyniki jak przy wpisaniu Coca Cola.  
Uwaga: jeżeli użyjemy ukośnika / przy 
definiowaniu zakresu dat lub przy operatorach, 
takich jak /Fn/ , /nn/ , w/n 

Użycie cudzysłowia 

Można określić, jakiej długości artykuły chcemy 
znaleźć. Materiały krótsze niż 100 słów to zwykle krótkie artykuły, wiadomości agencyjne bądź abstrakty. 
Materiały zawierające ponad 2000 słów będą bardzo długie i w większości przypadków bardzo szczegółowe. 
Materiały ponad 5000 słów są zwykle transkryptami źródeł medialnych. Oto kilka przykładów wyszukiwania 
według długości artykułu: 
atleast5 research and atleast5 cell and atleast5 stem and wc>2000 - wyszuka długie artykuły 
dotyczące stem cell research 
George Harrison and wc<2000 wyszuka krótkie artykuły dotyczące Georga Harrisona 

Jeżeli chcemy wyszukać frazę, która będzie 
zawierała jeden z operatorów not, same, and, 
near, date, upd, or musimy ją zapisać w 
cudzysłowie "" w przeciwnym wypadku wpisane 
słowa zostaną wyszukane tak, jakby działał dany 
operator. 
Na przykład: 
"peas and carrots" wyszuka artykuły zawierające 
dokładnie tę frazę, zapisaną w taki sposób 
peas and carrots wyszuka artykuły zawierające te 
słowa gdziekolwiek w treści 
Inne przykłady: 

"not for profit" 
"same store sales" 
"near death experience" 
"date of departure" 
"UPD officer" Wyszukiwanie artykułów o określonej długości 

Korzystanie z pól 
A 

Factiva.com oferuje 25 pól, 
według których można 
przeszukiwać dostępną 
zawartość (między innymi 
nagłówek, paragraf wstępny i 
nazwa źródła). Lista 
dostępnych znaczników jest w 
pomocy (przycisk Support w 
prawym roku ekranu). 
Dodatkowo można w łatwy 
sposób wybrać pola do 
przeszukiwania i zapisać je w 
formie listy, z której można 
później skorzystać, wybierając 
link Custom (A). Wyświetli 
się lista dostępnych 
znaczników, z której możemy 
wybrać te potrzebne.  
Lista ta jest też przydatna, 
gdy chcemy szybko wybrać 
odpowiedni znacznik. 
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Inne sposoby ograniczania wyszukiwania 

Factiva.com umożliwia rozmaite sposoby 
ograniczenia wyszukiwania. 
 
• można ograniczyć wyszukiwanie do materiałów 

pochodzących z określonego przedziału czasu. 
Umożliwia to rozwijane menu (A) znajdujące się 
poniżej Free Text. 

• można wybrać gdzie mają być wyszukiwane słowa 
kluczowe - w pełnym tekście artykułu, w 
nagłówku, nagłówku i paragrafie 
wprowadzającym, a także według autora (B) 

• poniżej znajdują się opcje umożliwiające 
wyłączenie niektórych typów publikacji (C) 

• Dodatkowo dostępne są opcje sortowania wyników 
(D) według daty lub trafności 

(A) z menu można 
wybrać zakres czasowy 
lub samodzielnie 
wpisać interesujący nas 
zakres (Enter date 
range…) 

A B 

(B) rozwijane menu 
znajduje się poniżej 
Select Sources and 
Factiva Intelligent 
Indexing TM 

C 

Republished news: wyklucza informacje agencyjne, które zawarte są w 
innych publikacjach 
Recurring pricing and market data: wyłącza kwotowania giełdowe, 
kursy walut, akcji, funduszy i surowców 
Obituaries, sports, calendars: wyłącza nekrologi, kalendarze wydarzeń, 
listy, ogłoszenia o narodzinach, ślubach i śmierci. 

D 

Wybór języka 

Zawartość Factiva.com jest dostępna w 22 
językach, w tym polskim. Można wybrać konkretny 
język z rozwijanego menu Languages w Select 
Sources and Factiva Intelligent Indexing TM.  
Aby dodać wybrany język wystarczy na niego 
kliknąć, żeby usunąć - należy kliknąć ponownie. 
Domyślnym językiem jest angielski. 
Jeżeli wystąpią problemy z wyświetlaniem zawartości 
w niektórych językach, może być konieczne 
zainstalowanie odpowiednich czcionek. 

U góry znajduje się 
aktualnie wybrany język w 
jakich chcemy wyszukiwać 
materiały, można dodać 
kolejne - zostaną domyślnie 
połączone operatorem or, 
ale można go zmienić na 
and klikając na niego. 
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Wyszukiwanie z wyszukiwaniem Factiva Intelligent Indexing 

Factiva Intelligent Indexing wykorzystuje unikalny 
proces indeksacyjny, który przydziela zawartości 
dostępnej z poziomu wyszukiwania cztery typy 
kodów: 
 
Company Codes (300 000+) 
Industry Codes (720+) 
Regional codes (370+) 
Subject Codes (320+) 

Indeksacja Factiva Intelligent Indexing oparta jest 
na standardach takich jak NAICS (dla gałęzi 
przemysłu), ISO (dla regionów) oraz IPTC (dla 
wiadomości) 
Terminologia jest aktualizowana co kwartał; 
użytkownicy otrzymują informacje o nowej 
terminologii na 45 dni przed jej wprowadzeniem. 
Więcej informacji na ten temat można uzyskać na 
stronie: www.factiva.com/indexing 

Korzystanie z kodów Factiva Intelligent Indexing może odbywać się na dwa sposoby: 
Search Builder - proste w obsłudze narzędzie, dodatkowo znajduje się tam funkcja Look Up. 
Code Look-Up - przeznaczony dla bardziej zaawansowanych użytkowników. 

Korzystanie z Look up 

Dzięki funkcji Look up można szybko 
zlokalizować potrzebne źródło. 
Wystarczy wpisać słowo lub frazę do pola - 
wyświetlą się wszystkie materiały źródłowe 
odpowiadające zapytaniu; można korzystać z 
symboli zastępczych.  
Wyniki podzielone są na: 
• Source results - źródła 
• Company results 
• Region results 
• Subject results 
• Industry results 
Aby dodać wybrane źródło należy kliknąć na 
jego nazwę lub znak znajdujący się obok 
nazwy źródła.  
W zależności od tego w jaki sposób dodamy 
dane źródło do wyszukiwania pojawią się w polu 
Sources jako nazwa źródła lub w polu Free 
text w postaci odpowiednich kodów. 
Kody umieszczane w polu Free text nie są 
połączone żadnymi operatorami logicznymi, ale 
można je wprowadzić, jeśli jest taka potrzeba. 
Wprowadzone źródło można usunąć klikając 
ponownie na jego nazwę w polu Source lub 
usuwając odpowiednie kody z pola Free text. 



(A) - wybierz, żeby zaznaczyć lub odznaczyć wszystkie wyszukane dokumenty, aby 
zaznaczyć pojedyncze dokumenty zaznacz kratkę przy wybranym tytule. 
(B) - wyświetlanie zawartości - w formacie pełnotekstowym lub RTF 
(C) - dokumenty mogą zostać przesłane emailem w dowolnym formacie 
(D) - można wybrać format wydruku tak, aby usunąć wszelkie linki, tło i ikony. Można 
usunąć listę tytułów, artykuły, raport, zdjęcia, informację o stronach internetowych. 
Wybranie symbolu drukowania spowoduje wyświetlenie drugiego okna dialogowego 
zawierającego materiały do wydruku. 
(E) - Przed zapisaniem wyników można usunąć wszelkie zbędne informacje, podobnie jak 
przy opcji drukowania. W zależności od typu przeglądarki, z którego się korzysta, można 
mieć do wyboru zapisanie wyników jako pliku tekstowego lub jako strony internetowej.  
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Narzędzia dostępne w Factiva.com 

Badania nad wykorzystaniem zasobów 
elektronicznych wykazują, że 
użytkownicy poświęcają większość 
czasu na formatowanie, przesyłanie i 
inną obsługę znalezionych materiałów.  
W Factiva.com dostępne są narzędzia, 
które ułatwiają obsługę i zarządzanie 
znalezionymi informacjami. 

A 

B 

C D 
E 

Preferencje 

 
Po przyciśnięciu przycisku Tools w prawym górnym 
rogu ekranu pojawi się rozwijane menu, z którego 
można wybrać Preferences. Większość ustawień nie 
wymaga dodatkowych wyjaśnień, wszelką pomoc 
można znaleźć w systemie pomocy Factiva.com 
(przycisk Support). 
Po zmianie ustawień należy kliknąć Save. 
Większość zmian jest widoczna od razu, ale czasami 
może być konieczne odświeżenie przeglądarki lub 
wejście w inną część systemu. 

Zakładka Track pozwala na śledzenie informacji 24 
godziny na dobę z tysięcy publikacji i około 350 stron 
internetowych, które wysyłają informacje do 
folderów, które stworzono. Wasze konto może 
również zezwalać na tworzenie Group Track 
Folders, co pozwala na umieszczenie takiej 
informacji na stronach Factiva.com News Page 
innych użytkowników  

Zakładka News Page daje dostęp do 
najważniejszych zasobów Factiva.com z jednego 
miejsca. Można skonfigurować News Page tak, aby 
przeglądać Track Folders, Saved Searches lub 
konkretne wiadomości danej dziedzinie przemysłu, 
spółce, kwotowaniach giełdowych i gorących 
wiadomościach. Można stworzyć do pięciu 
niezależnych News Pages. 
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Przeglądanie wyników Po przeprowadzeniu wyszukiwania zostaną wyświetlone wyniki. Tam 
gdzie to możliwe można nawigować pomiędzy zakładkami Pictures, 
Web News i Publications (A).  

Wyświetlona zostanie lista trafień, zawierająca nagłówki, nazwę 
źródła, datę oraz informację o ilości słów i języku każdego 
dokumentu. 
Dokumenty można oglądać pojedynczo - należy kliknąć tytuł danej 
publikacji. Factiva.com umożliwia też przejrzenie kilku publikacji 
jednocześnie. W tym celu należy zaznaczyć pola wyboru przy 
wybranych dokumentach, a następnie kliknąć na symbol View (B). 
Dokumenty mogą być drukowane, wysyłane emailem lub zapisane. 
Potrzebne do tego symbole znajdują się w pasku narzędzi nad listą 
trafień. 
Można również wybrać, jaka część dokumentu ma być wyświetlona, 
wydrukowana, etc. wybierając z rozwijanego menu zakładki View 
as (D) znajdującej się u góry ekranu nad Search Preview. 
Można również określić kolejność wyświetlania dokumentów 
wybierając opcję z rozwijanego menu zakładki Sort by znajdującej 
się nad listą trafień po lewej stronie ekranu. 
Okno trafień jest podzielone na dwie ramki. W ramce po lewej 
stronie wyświetlona jest lista trafień, a w ramce po prawej stronie 
okna wyświetlona jest informacja o wybranych kryteriach 
wyszukiwania, a po wybraniu dokumentu wyświetlany jest 
dokument. Ramka może być usunięta poprzez kliknięcie na No 
Frames. 

A 

B 

More Like This 

Opcja More Like This (C) jest dostępna w dwóch 
miejscach: przy nazwie dokumentu w liście trafień 
oraz pod każdym wyświetlonym dokumentem. 
Dodatkowo pod wyświetlonym dokumentem znajduje 
się Related Factiva Intelligent Indexing (E). Po 
przyciśnięciu znaku + wyświetlą się terminy, które 
zostały użyte do indeksacji wyświetlonego artykułu - 
kliknięcie na wybrany termin wywoła kolejne 
wyszukanie w oparciu o dany kod. 

C 

D 

E 


