
ProQuest Ebook Central oferece:
• Uma experiência completa ao usuário que oferece 

design moderno, focado no usuário e cobre as 
necessidades de pesquisa, da busca à leitura, da 
recuperação de resultados ao compartilhamento.

• Um portal de aquisição e gestão para a biblioteca que 
proporciona suporte à descoberta, seleção, aquisição e 
gestão, ao uso em tempo real, como também análise 
de custos.

• Uma ampla seleção de conteúdo acadêmico 
reconhecido incluindo mais de 780.000 títulos e 1.350 
impressos de mais de 650 editoras.  Em média, 
100.000 novos títulos recentemente publicados, são 
incluídos a cada ano provenientes de importantes 
editoras para ajudar
as bibliotecas a obterem dinâmicas coleções que 
atendam às necessidades singulares da comunidade 
de pesquisadores.

• Suporte para todos os modelos de acesso disponíveis 
em uma única plataforma, incluindo assinatura, 
aquisição baseada na demanda e acesso perpétuo, que 
podem ser adaptados e usados em combinação para 
atender às necessidades específicas das bibliotecas e 
aos requisitos de orçamento. 

A ProQuest tem paixão em fazer parcerias com bibliotecários no intuito de atender necessidades, em constante 
evolução, de pesquisadores do mundo inteiro e desenvolver ofertas inovadoras de livros eletrônicos dentro de um 
cenário de constantes mudanças.
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ProQuest Ebook Central™

Experiência completa ao usuário
A busca através de todo o conteúdo da sua 
Ebook Central

• Extensos detalhes dentro da tabela de conteúdos
e descrições permitem aos usuários mensurar a 
relevância do ebook.

• Disponibilidade em tempo real indica o status
do título com base no ambiente da biblioteca, por 
exemplo, disponibilidade imediata, em uso ou 
disponível por encomenda, além do número de cópias 
por biblioteca.

• Leitura online ou download de um capítulo, ou do livro 
inteiro. 

Leitor da ProQuest Ebook Central

• Leitura do livro ou visualização da Tabela de
Conteúdo com rolagem perfeita ou folheando as
páginas.

• Procura por palavras chave em todo o livro e
visualização das páginas e frequência com a qual a
palavra procurada aparece.

• Citação imediata do ebook no formato de sua escolha.

• Anotação destacando em 3 cores, marcando as
páginas ou criando notas vinculadas a uma passagem
específica ou uma página inteira.

Prateleira

• Lembretes de quantos ebooks foram baixados ou
estão emprestados, e os dias remanescentes.

• Organização de ebooks em pastas.

• Exportação de notas e criação de citações para
ebooks.

• Colaboração através de compartilhamento de um livro
ou pasta inteira de livros.

Suporte para dispositivos móveis

• Desenhado para tablets, permitindo facilmente a
busca, leitura e uso das estantes, com rotação de tela
para paisagem.

• Busca e download de ebooks disponíveis no formato
ePub para leitura no tablet ou smartphone.

• Para smartphones, o design otimizado para celulares
permite o uso de aspectos mais frequentemente
usados tais como busca e download.

Leitura offline através do Blue ire Reader para 
celulares (gratuito para IOS, na Apple Store, e para 
Android, no Google Play).

Configure traduções rapidamente na interface para exibir páginas de 
pesquisa, alertas por e-mail, o leitor e muito mais em seu idioma 
preferido para maior usabilidade.

Anotações incluem marcadores e anotações vinculadas  
a passagem ou página específica.

Tradução

• Trabalhe em seu idioma preferido com traduções 
rápidas para a interface do Ebook Central e alertas de 
e-mail relacionados.

• Opção de 9 idiomas incluindo chinês, francês, alemão, 
japonês, coreano, português, espanhol e turco.



Aquisição e Gestão de Bibliotecas
ProQuest LibCentral

Esta plataforma de aquisição e gestão para as bibliotecas 
simplifica os fluxos de trabalho ao apoiar a descoberta, 
aquisição, gestão e uso em tempo real e análise de gastos.

Descoberta, seleção e aquisição

• Busca no catálogo de aquisição para a verificação de 
acervo dentro da Ebook Central, no intuito de evitar a 
duplicidade.

• Aquisição ou upgrade para outro modelo de acesso 
com fácil compra em um clique, através do carrinho de 
compras ou através de seleção baseada em lista.

• Permissão de acesso instantâneo aos ebooks 
adquiridos no Ebook Central.

• Obtenção de Registros MARC, imediatamente, na 
opção de arquivo de preferência e substituição manual 
quando disponível. 

Determinando permissão de acesso
• Opção de ligar e desligar o acesso a títulos em um 

clique, sempre que for necessário.

• Determinação de períodos para empréstimo
ou download por modelo de acesso para maior 
flexibilidade enquanto se controla custos.

• Regras de acesso estendido para evitar abandono 
de ebooks emprestados.

• Estabelecimento de permissões únicas para o próprio 
acervo versus os títulos selecionados através do 
modelo de assinatura por demanda (DDA). 

Simplificação da gestão de Demand Driven 
Acquisition (DDA)

• Desenvolvimento de per is com critério sofisticado 
para acesso a conteúdo criados para fluxos de 
trabalhos com ebooks, que permitem a fácil revisão e 
submissão de mudanças dentro da LibCentral.

• Estabelecimento de limite de orçamento
para determinar quando os títulos devem ser 
automaticamente adquiridos ou quando os títulos 
necessitam mediação/negociação.

• Gestão de empréstimos a curto prazo: especificando
o número de empréstimos a curto prazo antes de sua 
compra e o ponto de preço baseado no qual um 
empréstimo a curto prazo é automaticamente 
efetuado ou necessita de mediação. 

Relatórios
• Reveja o uso por tipo, durante um período específico e 

avalie o uso de um título específico ao longo do tempo 
e por tipo de uso.

• Relatórios COUNTER4, incluindo BR1, BR2, BR3, BR5 e 
Plataform 1. 

LibCentral Acquisition Catalog para bibliotecários



Conteúdo de ebooks e modelos de acesso para bibliotecas
Com Ebook Central, a aquisição de livros eletrônicos é flexível e de fácil acesso. Ebooks Central oferece múltiplos modelos 
que podem ser combinados para adequar-se às necessidades de sua instituição.

Demand-Driven Access (DDA) permite que as bibliotecas 
promovam acesso a um grande número de ebooks à sua 
escolha – e apenas adquiram aqueles que são usados 
depois de um período de uso gratuito, ou quando o usuário 
copia, imprime ou baixa os livros.

Quando os títulos são acionados pelo usuário, a biblioteca 
tem a opção de adquirir os títulos (acesso perpétuo) ou 
acionar empréstimos de curto prazo (STLs). Podem ser ou 
não mediados.  Uma compra ou STL mediados, refere-se 
a situações quando o bibliotecário revisa o pedido de um 
usuário para um material e decide liberar ou não o acesso.

Através do perfil a biblioteca determina quais ebooks estão 
disponíveis para o usuário através do uso do critério de 
inclusão e exclusão, tais como, assunto, editor, data de 
publicação, autor, preço e outros.  O perfil ajuda a restringir 
as opções para livros mais adequados à coleção das 
bibliotecas e pode ser ajustado a qualquer momento.

Acesso Perpétuo permite às bibliotecas adquirirem e 
possuírem ebooks como também imprimir títulos. As 
bibliotecas podem selecionar títulos individuais ou pacotes 
de títulos pré-selecionados, com licenças de uso para 
somente 1 ou múltiplos usuários.

Acesso Estendido é um conjunto de regras sobre 
situações onde a biblioteca alcançou o uso máximo 
sobre um título próprio e outro pesquisador o necessita.  
A biblioteca pode então definir previamente se inicia um 
empréstimo a curto prazo, se faz upgrade, ou se adquire 
outra cópia.  Portanto, em vez de afastar o pesquisador, o 
acesso pode ser fornecido de acordo com regras pré-
estabelecidas.

Assinatura oferece uma maneira viável para que as 
bibliotecas tenham uma coleção base de ebooks 
tanto em áreas de conhecimento específicas quanto 
multidisciplinares. Todas as assinaturas oferecem acesso 
ilimitado para um número crescente de títulos -  sem 
custo adicional durante todo o período da assinatura.

Aprenda Mais
Para saber mais sobre ProQuest Ebooks Central contate seu       
Gerente de Contas ou visite nosso website:

http://www.proquest.com/go/ebooks

Empréstimos 
a Curto Prazo

1-USER
Uma pessoa 

pode acessar o 
ebook por vez.

Acesso estendido 
evita devoluções/

abandono

3-USER
Até 3 pessoas 

podem acessar 
o ebook ao 

mesmo tempo.

NON-LINEAR 
Múltiplos usuários podem 

acessar o ebook ao mesmo 
tempo.  Existem dias estipulados 
para empréstimo por título, por 
ano. Normalmente até 325 dias, 

reajustados anualmente.

ACESSO ILIMITADO
Um número 

ilimitado de usuários 
pode acessar os 
livros ao mesmo 

tempo.
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