Viete ponúknuť
používateľom správne e-knihy?

Prejdite
na e-knihy

Nakupujte
pestrejšie

V dobe, keď knižnice reagujú
na zvýšený dopyt po e-knihách
presúvaním rozpočtu
z tlačených dokumentov
na digitálne, sú možnosti
rôznorodých modelov
a jednoduchých spôsobov
objednávania nevyhnutné.
Kolekcia ebrary Academic
Complete™ je základná
cenovo prístupná kolekcia,
ktorá uľahčuje knižniciam
strategickú akvizíciu e-kníh.
Sledovanie štatistík
využívania vo formáte
COUNTER môže potom slúžiť
ako základ pre ďalšie
rozhodovanie o akvizičných
modeloch a ich kombináciách
(predplatné, krátkodobé
výpožičky, nákup a pod.).
Začnite pracovať na vašej
novej akvizičnej stratégií
s oficiálnymi zástupcami
ebrary® pre Slovenskú
a Českú republiku.
Zosnímajte kód a dozviete sa viac:

a ProQuest® business

Zjednodušte
ponuku

Najžiadanejšie vedecké publikácie.
Komfortné rozhranie pre vedu a výskum.
Vynikajúci pomer „cena – výkon“.
Prednosti a výhody kolekcie ebrary Academic Complete™:
• Odborné monografie, ktoré by pri
jednorazovom nákupe stáli viac
ako 5 miliónov dolárov!
• 77 tisíc titulov, ktorých počet
narastá. Aktuálne aj vrátane
publikácií vydavateľstva Elsevier.
• Viac ako 500 spolupracujúcich
vydavateľstiev.
• Tituly vyberajú odborníci
z akademických knižníc.
• Veľký dôraz na kľúčové tituly
v odboroch.
• Táto kolekcia e-kníh, dostupná
formou predplatného, bola ako
jediná ocenená časopisom
CHOICE ako „Outstanding
Academic Title“.

• Jediná predplácaná kolekcia
e-kníh, ktorá dovoľuje knižniciam
pridávať a integrovať vlastný
digitálny obsah cez systém
DASH!™ (Data Sharing, Fast)
a vytvárať tak vlastný unikátny
repozitár.
• Prispôsobiteľné kontextové
menu InfoTools™ s prepojením
na ďalšie zdroje.
• Voľné sťahovanie
dokumentov.
• Bezplatné mobilné
aplikácie pre
Android® a iOS®.
• MARC záznamy
zdarma.
• Komplexná podpora a školenia.
• Jednoduchá integrácia s novu
platformou ProQuest® a službou
Summon®.

Oficálny a výhradný zástupca pre Slovenskú a Českú republiku:
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