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The Summon Service, serviço de descoberta, serve como uma 
porta de entrada para a sua biblioteca e permite poderosa 
descoberta através de suas coleções. Muito mais do que uma única 
caixa de pesquisa, combinando as mais recentes tecnologias e 
técnicas de design The Summon Service ajuda a sua biblioteca a 
acompanhar o constante ritmo de mudanças de expectativas dos 
usuários e leva estes a melhores resultados de pesquisa.
Com Summon 2.0—uma nova interface moderna, ágil e 
recursos novos e aprimorados que fornecem níveis de 
orientação contextual—o serviço The Summon oferece um 
ponto de partida atraente para os pesquisadores, mais 
oportunidades para bibliotecários de se conectar com os 
usuários, e capacita os bibliotecários para impactar diretamente 
a experiência de descoberta.

A EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO PARECE FAMILIAR

A nova experiência corresponde às expectativas do usuário criadas a 
partir das pesquisas feitas na web aberta. Utilizando as mais recentes 
tecnologias, é rápida e de fácil navegação.

DESIGN RESPONSIVO E AMIGÁVEL PARA CELULAR
Projetado com os conceitos de mobilidade em mente, a interface é 
sensível a diferentes dispositivos, criando uma experiência perfeita 
se você estiver usando um computador, tablet ou outro dispositivo 
móvel—tudo isso sem perder nenhuma funcionalidade. Sem precisar 
de aplicativos!

INTERFACE MODERNA E SIMPLIFICADA

THE SUMMON® SERVICE
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SUMMON TOPIC EXPLORER™ FORMULÁRIO FLEXÍVEL DE BUSCA AVANÇADA CONECTA USUÁRIOS A BIBLIOTECÁRIOS DESTACANDO O CONTEÚDO

• Destaca relevante conteúdo de 
referência, a partir de fontes de 
referência assinadas e gratuitas 

• Expõe os guias de pesquisa mais 
relevantes de sua biblioteca, promove 
bibliotecários nas áreas adequadas ao 
contexto, recomenda tópicos e autores 
relacionados 

• Mais de 50.000 tópicos em inglês, chinês 
e alemão. E mais idiomas por vir

• Para usuários avançados                 
e bibliotecários

• Pesquisas por área
• Operadores booleanos
• Suporta consultas complexas

• Conecta usuários diretamente a 
guias de pesquisa recomendados por 
especialistas relevantes para a área e 
bibliotecários

• Exibido dinamicamente com base 
na relevância, guias de pesquisa 
totalmente indexados expoem os 
usuários a informações e ajudas 
valiosas

• Visualmente distingue conteúdo valioso 
por tipo

• Agrupa conteúdo de jornais para 
facilitar a identificação e detém maior 
visibilidade para a revista acadêmica 
e conteúdo de livros, enquanto 
garante que os usuários não percam o 
conteúdo relevante e valioso dos jornais

• Destaca as imagens promovendo 
algumas das coleções mais exclusivas e 
valorizadas da biblioteca

SUMMON SCHOLAR PROFILES™ AJUDA COM REFERÊNCIAS EM TEMPO REAL NAVEGAÇÃO POR DISCIPLINA SUGESTÕES COM A CURADORIA DA 
BIBLIOTECA

• Aumenta a relevância, melhora a 
precisão na busca e incentiva a busca 
exploratória de autor dentro e através 
das disciplinas 

• Suporta estudiosos e o financiamento 
de pesquisa no campus, fomenta a 
pesquisa colaborativa 

• Oferece aos bibliotecários oportunidades 
de participar na construção, expansão 
e promoção de pesquisadores e 
professores de suas instituições 

• Mais de 3 milhões de perfis de autores 
e pesquisadores chave

• Chat integrado e widgets de 
referência onde os usuários mais 
precisam de ajuda

• Os usuários podem receber ajuda em 
tempo real da equipe de referência 
no contexto do ambiente de 
descoberta

• Zoom em conteúdo específico da 
disciplina

• Mapeamento autoritativo no índice 
Summon abrangendo 59 disciplinas

• Possibilidade de combinar disciplinas 
para a pesquisa interdisciplinar

• A medida que os usuários refinam os 
resultados por disciplina estão mais 
expostos a termos relacionados com 
a disciplina

• Recomendações controladas por 
bibliotecários guiam os usuários a 
outros recursos relevantes 

• “Best Bets” promove recursos 
específicos, tais como guias de pesquisa, 
coleções especializadas, páginas web de 
bibliotecas, reservas de curso, anúncios, 
eventos atuais, contatos importantes, 
horários de atendimento da biblioteca, 
ferramentas de ajuda e muito mais

• Recomendações da base de dados 
apontam os usuários a bases 
especializadas para pesquisa orientada 
e busca em disciplinas específicas

AUTOMATED QUERY EXPANSION™ SUGESTÃO DE PESQUISA RELACIONADA

• Melhora a precisão da busca, 
adicionando outras palavras-chave 
e variações de ortografia para 
consultas de tópicos comuns

• Os utilizadores podem suspender 
a expansão da consulta quando a 
pesquisa de precisão é desejada

• Exibição dinâmica enquanto os 
usuários percorrem os resultados 

• Potencializa, em tempo real, dados de 
uso mundial do Summon

• Oferece sugestões acadêmicas e 
multilíngues
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Para saber mais sobre os benefícios do serviço de Summon, 
visite-nos em www.serialssolutions.com/summon ou entre 
em contato com PQ-Sales-LatinAmerica@proquest.com.


