คูมือการใชฐานขอมูล
AtoZ World Business

สํานักหอสมุด วิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก
ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
298 สรรพาวุธ บางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร : 0-2744-7356-65 ตอ 148-150 โทรสาร : 0-2398-1356
Website : http://www.southeast.ac.th/sbc/sumnuk/s_l
Facebook : สํานักหอสมุด เซาธอีสทบางกอก

ฐานขอมูล AtoZ World Business
AtoZ World Business เปนฐานขอมูล ที่ใหบริการโดยบริษัท
World Trade Press ซึ่งเปนบริษัทฯ ที่ไดรับการยอมรับในระดับ
สากลในเรื่องการรวบรวมขอมูลสําคัญ ขอมูลสวนบุคคล และขอมูล
เชิงวิเคราะห ในดานตางๆ เชน Business Travelers , Importers,
Exporters and Global Logistics และ Travel and Relocation
Service Providers เปนตน มีสํานักงานใหญตั้งอยูที่ แคลิฟอรเนีย
สหรัฐอเมริกา จากความเชี่ยวชาญในฐานะผูรวบรวมขอมูล จึงไดเกิด
ฐานขอมูลเชิงลึกที่ ชื่อวา AtoZ World Business ซึ่งรวบรวม ขอมูลในดานธุรกิจ ระหวางประเทศและการคา
ทั่วโลก เจาะเปนรายประเทศ มากวา 100 ประเทศทั่วโลก 108 คุณลักษณะในแตละประเทศ และ 76
แหลงขอมูลที่สําคัญของประเทศนั้น ๆ ซึ่งจะเปนขอมูลที่สําคัญใหกับ นักลงทุน , นักวิเคราะห , นักธุรกิจ และ
นักศึกษา ในการหาความรูได
คุณสมบัติและจุดเดนของ AtoZ World Business
• 100 Country Business Guides คําแนะนําดานการทําธุรกิจสําหรับประเทศนั้นๆ
• 108 features for each country คุณลักษณะเฉพาะของประเทศนั้นๆ
• 76 World Trade Resources แหลงขอมูลธุรกิจ การคาที่สําคัญของประเทศนั้นๆ
o Incoterms 2010 กฎเกณฑทางการคาที่ผูสงออกสินคา และผูสั่งสินคาเขาตองทราบ
o Ocean Containers ขอกําหนดของขนาดตูคอนเทนเนอรของแตละประเทศ
o Letters of Credit ตราสารหรือหนังสือรับรองที่ออกโดยธนาคารของผูซื้อออก
ใหแกผูขายในประเทศนั้นๆ
o Cargo Insurance ขอกําหนดการประกันภัยสินคาของแตละประเทศ
o Supply Chain Security กฎระเบียบทางการคาดานความมั่นคงปลอดภัยของ
หวงโซอุปทาน ในแตละประเทศ
• Proprietary content ขอกําหนดในกรรมสิทธิ์ ของแตละประเทศ
• Wide and deep coverage ขอมูลเชิงลึกของประเทศนั้นๆ
• Major contributions from: แหลงที่มาของขอมูลที่นาเชื่อถือ ตัวอยางเชน
o The World Bank ธนาคารโลก
o World Trade Organization: WTO องคการการคาโลก
o Ernst & Young บริษัทตรวจสอบบัญชีและบริหารความเสี่ยงที่ใหญ 1 ใน 4 แหง ของโลก

•
•
•
•
•
•

o GALA (Global Advertising Law Alliance) องคกรพันธมิตรทนายความดาน
การโฆษณาการตลาด
Generously illustrated มีภาพประกอบที่สําคัญ
Intuitive navigation ชวยแนะนําขอมูลที่เปนประโยชนสําหรับนักลงทุน
Regular updates มีการ Update ขอมูลอยู ตลอดเวลา
Unlimited user access เปนฐานขอมูลที่ไมจํากัดจํานวนผูเขาใช สามารถเขาใชไดพรอมๆ กัน
Translation ขอมูลสามารถแปลเปนภาษาอื่นๆ ไดไมตากวา 50 ภาษา
Print Report สามารถเลือกหัวขอที่ นาสนใจและจับมาทํารายงานนําเสนอ ตามที่ user ตองการได
พรอมพิมพ

ขั้นตอนการสืบคนขอมูล
1. เขาจากทางหนา Website สํานักหอสมุด หรือ
http://www.southeast.ac.th/SBC/sumnuk/s_l/index.php (ผูใชที่อยูใน IP เดียวกันหรือใชภายใต
เครือขายอินเตอรเน็ตของวิทยาลัยเซาธอีสทบางกอกจะเขาดูไดเลยไมตอง Login) และ
2. เขาใชบริการโดยตรงที่ URL:
http://www.atozworldbusiness.com/login_transport.php?c=sbc สําหรับผูใชนอกเครือขาย
จะตองทําการ login เขาสูระบบ โดยใช username และ password ดังนี้
username "SBC" และ password "sbc1234”

3. หลังจากที่เขามาในระบบแลว สามารถเลือกภาษา ตามที่ตองการได (มีใหเลือกถึง 66 ภาษา)

4. ตอมาใหเลือกประเทศที่ตองการคนหา (มีใหเลือกถึง 100 ประเทศ)
5. หรือตองการหาขอมูลเกี่ยวกับ ธุรกิจการคา ระหวางประเทศ เชน สกุลเงินของ
โลก, ขอตกลง และเงือนไขระหวางประเทศ เปนตน
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6. เมื่อเลือกประเทศที่ตองการดูขอมูลไดแลว ก็จะเขามาในสวนของ ขอมูลประเทศที่ไดเลือกไว ซึ่งจะ
ประกอบดวยขอมูลที่สําคัญและเปนประโยชนตอผูใชเปนอยางมาก
7. เปรียบเทียบตารางขอมูลที่จะเรียกใช ซึ่งสามารถ กด
รายละเอียดเพิ่มเติมได

เพื่อดู

8. ยกตัวอยาง

ภาษา ซึ่งสามารถ

กําหนด 3 ภาษา เพื่อเปรียบเทียบกันได พรอมคําอาน เพื่อชวยในการเขาใจไดมากขึ้น

รวบรวมธุรกิจวัฒนธรรม เกี่ยวกับธุรกิจทางวัฒนธรรมตางๆ ของประเทศ
นั้นๆ

9. สามารถทําสรุปรายงาน ในหัวขอ Report โดยเลือก หัวขอที่ตองการแลวกด Make
Report ก็จะได รายงานสรุปตามความตองการ ทั้งในรูปแบบPrint หรือแบบ PDF

