
Serviço de Conta de Depósito de Ovid®

Os seus usuários procuram ter acesso aos artigos 
de revistas especializadas que não são parte das 
suas subscrições institucionais? Será que você 
enfrenta desafios ano após ano para apoiar aos 
usuários com acesso a mais revistas do que 
permite seu orçamento de recursos eletrônicos?

O Serviço de Conta de Depósito de Ovid permite à 
sua instituição expandir seu alcance informacional 
ao comprar acesso imediato aos artigos de Ovid 
aos que não está subscrita. Simplesmente abra 
uma Conta de Depósito com nós e escolha a lista 
de revistas que você gostaria de pôr à disposição 
dos seus usuários para que podam compra-las; os 
fundos deduziram-se da conta com cada compra 
de artigo.

Acesso on-demand e 
de um artículo só ao 
conteúdo de revistas 
revisadas pelos 
colegas.

Quais são os benefícios?
• Entregue literatura especializada adicional aos 

seus usuários à vez que mantem o controle do 
seu orçamento de recursos eletrônicos.

• Escolha entre mais de 1,200 revistas altamente 
citadas e sem gravames, incluindo acesso 
EXCLUSIVO aos journals de Lippincott Williams 
& Wilkins.

• Os usuários poderão comprar tantos artigos 
de texto completo como desejem da lista de 
revistas que você desenhe (com os fundos 
disponíveis).

• Os usuários poderão entrar à interface da 
Conta de Depósito mediante a plataforma de 
Ovid.

• Estabeleça uma conta de depósito (débito) 
flexível, conveniente e automática para 
manejar os gastos e reduzir o tempo 
administrativo. 

• Expanda o acesso do usuário ao 
conteúdo fora do oferecido 
pela sua subscrição a Ovid.

• Encontre artigos rapidamente 
com a interface intuitiva y fácil 
de usar de Ovid.

• Descarregue o PDF (quando 
esteja disponível) ou um 
arquivo HTML e guarde-lo na 
sua escrivaninha ou em outro 
lugar do seu computador.

• Aproveite os procedimentos 
fáceis e seguros de faturação e 
compra on-line. 



 Serviço de Conta de Depósito de Ovid®

Complemente as suas necessidades de texto completo de conteúdo
de revistas revisadas pelos colegas!

Para saber mais acerca das Contas de Depósito de Ovid, contate ao seu Representante Ovid ou envie 
um correio eletrônico a  ventaslatam@ovid.com

0617   7-V688

Serviços de a poio e consulta 
ganhadores de prémios

A equipe global de Engajamento como o Cliente 
tenha obtido reconhecimento como o melhor da 
sua classe da Omega Management Group’s 
NorthFace ScoreBoard AwardTM ao obter 
pontuações superiores na satisfação ao cliente 
durante os últimos cinco anos seguidos. 

• As equipes de suporte de 
Ovid®, ganhadoras de prémios, 
lhe ajudam a implementar as 
ferramentas na sua livraria para 
otimizar o desdobramento, 
promoção, treinamento, 
configuração e pessoalizacão. 

• Apoio disponível 24/7 em mais 
de 20 línguas diferentes. 

Como funciona?
1. Abra uma Conta de Depósito com fundos designados para o 

acesso a um artículo só das revistas.
2. Escolha de entre mais de 1,200 revistas disponíveis para acesso 

através da Conta de Depósito.
3. À medida que um usuário acede a cada artigo, o dinheiro 

retira-se continuamente da conta.
4. Uma vez que o saldo chegar a um nível mínimo, o gerente de 

informação receberá uma alerta automática pelo correio 
eletrônico; pode fazer depósitos à conta em qualquer 
momento!

5. Não há data de expiração na quantidade de depósito. 

 Interface de Ovid para a Conta de Depósito




