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Platforma

EBSCOhost = optimalizovaná platforma e-knih

• Integrované vyhledávání

• Benefity platformy EBSCOhost

• Známé prostředí pro ty, kdo už mají
s EBSCOhost zkušenost

• Administrátorský modul
EBSCOadmin

• Více eBooks ke stažení

• Vylepšené audioknihy

• Obsahy knih ve výsledcích hledání a 
v detailním záznamu

• Možnost tisku části dokumentu, 
uložení PDF, zaslání PDF e-mailem

• Listování elektronickou knihou

• Podpora automatických citací

• Permanentní odkazy (PermaLink)

• COUNTER statistiky využívání

A single, fast, fully integrated research platform
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Možnost stahování eBooks

• Online

– Všechny knihovny dostanou online přístup skrze rozhraní
EBSCOhost

• Offline

– Možnost povolit stahování eBooks

– Knihovna potřebuje Adobe Content Server licenci

– Koncový uživatel potřebuje Adobe Digital Editions

– Poté může uživatel stahovat eBooks

– Více než 95% titulů je stahovatelná



Stahování možné ze t ří míst

Search Results List Detail Record Full Text Viewer



Potvrzení uživatelem o zám ěru půjčit si a stáhnout eBook



Stažení eBook do Adobe Digital Editions



Dnes – Kompatibilní za řízení a aplikace

• Sony, Nook, Kobo, HP, Samsung, Toshiba

• iPhone, iPad(přes Bluefire Reader app)

• Droid (přes txtr app)

• A více – pro úplný seznam: http://blogs.adobe.com/digitalpublishing/supported-devices



iPhone / iPod Aplikace



Android Aplikace



EBSCOhost pro nevidomé uživatele
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EBSCOadmin – Příklady generovaných statistik



Platforma e-knih



Vlastní výb ěr titul ů &
proces akvizice



EBSCOhost Collection Manager (ECM)

• Online zdroj poskytující knihovně rozmanité možnosti 
budování a správy  svého knihovního fondu

• Kdy: konec roku 2011

Klíčové prvky:
• Jednoduché plánování budování fondu a objednávání

• Plně funkční PDA management

• Mnoho informací o vybraném titulu – metadata, náhled a 
hodnotící obsah (pokud je dostupný)

• Integrované do EBSCOhost platformy

• Personalizace / služby alertů

• Collaborative collection development





AKVIZICE BEZ
UDRŽOVACÍCH 

POPLATKŮ



Patron Driven Acquisition (PDA)

• Možno využít s jakýmkoliv modelem 
prodeje či pronájmu

• Knihovna vybere tituly, které budou v PDA 
zahrnuty – seznamů titulů může být i více

• Tituly jsou automaticky zakoupeny, 
jakmile dojde k jejich smysluplnému 
využití



Možnosti budování fond ů



Možnosti budování fond ů

1. Subject Sets

2. Featured collections

3. Custom Collections

4. Search title-by-title

5. Patron Driven Acquisition 
(PDA)

Rozmanité možnosti, flexibilita na základě jednotlivých titulů



Collection Development Team

• Tým specialistů a knihovníků

• Proces výběru titulů a tvorby kolekce na základě potřeb 
konkrétní knihovny

• Možnost čerpat z knihovní expertízy a znalosti knihovní
kolekce, aby se co nejlépe vyšlo vstříc potřebám knihovny 
a jejích čtenářů

– Doplnění či nahrazení tradičního tištěného fondu

– Aktualizace tematických kolekcí novými materiály

– Naplnění akreditačních standardů

– Vytvoření neobyčejné kolekce k otvíracímu dni



=

Integrované vyhledávání
Svobodná volba titul ů

Žádné udržovací poplatky
Download



Děkuji za Vaši pozornost!

Jan Luprich
EBSCO Publishing
Regional Sales Manager
Central Europe
Email: JLuprich@ebscohost.com


