
O serviço de descoberta The Summon serve como uma porta 
de entrada digital para os recursos de sua biblioteca. A adição de 
conteúdo de Syndetic Solutions™ ao Summon Service ajuda a sua 
biblioteca a entregar uma experiência muito mais envolvente que 
corresponda às expectativas que seus usuários desenvolveram 
durante a utilização de motores de busca abertos da web.

Uma vez que a busca nas coleções vai mudando das prateleiras 
físicas para um ambiente digital, as interfaces de descoberta 
da biblioteca precisam oferecer aos usuários ricos dados 
adicionais, tais como tabelas de conteúdo, comentários, 
recomendações, resumos, imagens e muito mais.

Syndetic Solutions, a principal fonte especializada no enriquecimento 
de alta qualidade do conteúdo de livros impressos, de ebooks e 
do conteúdo de mídia—enriquece o detalhes de cada título para 
torná-lo mais atraentes ao pesquisador e para ajudar as opções 
de descoberta e seleção. O índice único e unificado de Summon 
Service fornece um único conjunto de resultados—o que permite 
aos usuários pesquisar e navegar através de quase todos os 
recursos da biblioteca de forma eficaz.

Juntamente com o The Summon Service, Syndetic Solutions 
fornece uma experiência de pesquisa atraente, torna o conteúdo 
mais visível, ajuda os usuários a facilmente avaliar os resultados e 
aumenta o uso de recursos.

ENTRE EM CONTATO COM 
PQ-SALES-LATINAMERICA@PROQUEST.COM

www.proquest.com

PROQUEST.COM
SUMMON® SERVICE
E SYNDETIC SOLUTIONS™ 
TORNANDO O CONTEÚDO MAIS VISÍVEL, 
PERMITINDO FÁCIL AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 
PELO USUÁRIO E AUMENTANDO O USO 
DOS RECURSOS

SYNDETICS
 • Imagens de Capas
 • Índice
 • Comentários
 • Resumos
 • Primeiros capítulos
 • Notas de Autor
 • Perfis de Livros
 • Conteúdo Internacional
 • Séries
 • Vídeos e Músicas
 • Prêmios

SUMMON
 • Metadados
 • Texto completo
 • Termos por assunto
 • DOIs
 • Contagens de citações
 • Status da revisão por pares
 • Resumos

1
2

3

4

SUMMON SERVICE WITH SYNDETIC SOLUTIONS
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WWW.SERIALSSOLUTIONS.COM/SUMMON WWW.SYNDETICS.COM
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