
Od:
Komu: knihovna
Predmet: RE: casopis PharmacoEconomics - obnova predplatného [3J90224]
Datum: 31. ríjna 2019 14:51:03
Prílohy: image002.png

Vážená paní , dobrý den,
moc dekuji za zaslanou objednávku 2019-H-2019/H/1558 na predplatné casopisu PharmacoEconomics, potvrzuji
prijetí a souhlas.
Kolegyne  Vám zašle licencní smlouvu vydavatele, kterou bude treba na rok 2020 podepsat.
Fakturu Vám zašle kolegyne  elektronicky.
S prátelským pozdravem

obchod a podpora zákazníku
Albertina icome Praha s.r.o. 
Štepánská 16 
110 00 Praha 1
tel.: 
E-mail:  
Web: AiP * Infozdroje * YouTube

From: knihovna [mailto:knihovna@sukl.cz] 
Sent: Thursday, October 31, 2019 8:49 AM
To: 
Subject: RE: casopis PharmacoEconomics - obnova predplatného [3J90224]
Dobrý den paní 
v príloze si Vám dovoluji zaslat námi vystavenou objednávku na online verze casopisu PharmacoEconomics.
Prosím Vás o potvrzení objednávky v co nejkratší dobe z duvodu naší povinnosti objednávku zadat do registru smluv
vedeným Ministerstvem vnitra ČR. Potvrzení objednávky stací napsat do tela e-mailu.
Predem moc dekuji za spolupráci,

Tiskové a informacní oddelení
STÁTNÍ ÚSTAV
PRO KONTROLU LÉČIV

Telefon:  
www.sukl.cz

From:  
Sent: Monday, September 30, 2019 10:17 AM
To: 
Subject: casopis PharmacoEconomics - obnova predplatného [3J90224]
Vážená paní  hezký den,

v príloze Vám zasílám aktuální cenovou nabídku na predplatné online verze casopisu PharmacoEconomics
vydavatelství Springer na dalších 12 mesícu pro neomezený pocet soucasne pracujících uživatelu. Soucasné predplatné
Vám koncí ke dni 31.12. 2019.
Info o casopise a prístup: http://link.springer.com/journal/40273. Aktuálne máte dostupné rocníky 1992 – 2019. Pripojuji
produktový letácek.

Springer Nature Librarian Portal na adrese librarian.springernature.com. Pokud by Vám chybeli prístupové údaje, napište
nám, vyžádáme u Springera.

Krátké videotutoriály pro seznámení s platformou SpringerLink: https://www.springernature.com/gp/librarians/tools-
services/resources/tutorials-training-sessions
Užitecný by mohl být také návod 5 Ways to get more from your journal subscriptions.
Volne dostupný je také open access casopis pro farmakoekonomiku PharmacoEconomics – Open. Zameruje se
predevším na ekonomické dopady a zdravotní dusledky spojené s léky, prístroji a ostatními medicínskými zákroky.
PharmacoEconomics – Open pripravuje stejný tým editoru jako casopis Pharmacoeconomics.
http://www.springer.com/adis/journal/41669
Verím, že jste s online prístupem spokojeni. V prípade zájmu pro vaše uživatele rádi pripravíme krátké školení zahrnující i
další zdroje, které máte dostupné. Budete-li mít zájem i o další podobné zdroje (e-casopisy, e-knihy, databáze), rádi Vám
zašleme aktuální prehled, zkušební prístup je k dispozici obvykle na 30 dní.
Budete-li k predplatnému potrebovat jakékoliv informace, neváhejte se na mne, prosím, obrátit.
Dekuji a preji príjemný den,

obchod a podpora zákazníku
Albertina icome Praha s.r.o. 
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