
Ovid® Discovery 
Uma plataforma unificada de descobrimento e entrega enfocada e especializada 
em conteúdo biomédico

 

Economiza o tempo 
dos usuários:
 

 Ahorre tiempo para 
el personal de biblioteca:

   
 

Reduz costos: 
 

Melhor discernimento do uso 
do conteúdo e engajamento 
do usuário:

   

  
  

  

•      

 

 

 

Aumente a capacidade de descobrimento: 

Ovid Discovery es la plataforma de descubrimiento más avanzada del 
mundo desarrollada en forma específica para las bibliotecas 
electrónicas de salud, biomédicas y farmacéuticas – que ayuda a 
resolver los retos crecientes de la biblioteca digital. Proporciona a sus 
usuarios soluciones de una búsqueda única, para todas sus 
necesidades de investigación 

Ovid Discovery é a plataforma de 
descobrimento mais avançada 
do mundo

Uma página central de início no portal consolida todos seus 
recursos e serviços de livraria num lugar só, para usuários olhar 
com facilidade aquilo que está disponível e perceber tudo o que
a livraria pode oferecer

A procura familiar à escala Web permite aos usuários de todos os 
níveis de experiência ter um ponto de procura só para encontrar 
com facilidade o conteúdo relevante que precisam em todas as 
coleções da livraria e outras fontes externas. Além disso, conta 
com opções de procura para um controle detalhado dos 
resultados.

Função de procura médica mais precisa: as ferramentas de procura 
de Ovid Discovery usam os dicionários de vocabulário controlados 
MeSH
Capacidade para criar diferentes índices de procura baseados em 
especialidade, natureza do conteúdo, linguajem e muito mais.
Índice de conteúdo distinto aos journals, como livros, vídeos, 
imagens e mais.
Encontre os resultados precisos através de opções de filtrado por 
indústria e navegação.
Filtre os resultados para eles mostrar os textos completos 
disponíveis.
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Volte a introduzir sua livraria aos 
seus usuários, animando o 
descobrimento e uso de todos os 
recursos e serviços disponíveis

Suporte contínuo e completo de 
implementação, pessoalizacão e 
manutenção fornecido pelo time
de apoio de Ovid.

Melhor percepção da procura y 
comportamento
de uso do conteúdo dos usuários.

Integração com UpToDate®, 
Lippincott Procedures e Lippincott 
Advisor*.

Mais de 1,110,000 itens de base de
conhecimento únicos.

Mais de 45,000 títulos únicos de 
Aceso Aberto: mais de 7 milhões de 
registros!

53,000 coleções de editores e 
agregadores.

Atualizações diárias do índice e da 
base de conhecimento.

Disponível em 4 linguagens: inglese, 
francês, alemão e espanhol.
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Reduz o tempo de procura e recuperação 
com uma experiência única de “one stop 
shop”

Usuários procuram numa interfase só para 
olhar os resultados de tudo o que sua livraria 
tem para oferecer... e mais!

Minimize os custos de entrega dos 
documentos: – identifique os textos 
completos disponíveis de fontes gratuitas e 
licenciadas.

Alternativa incorporada para o portal e 
catálogos da livraria.

Treinamento mais fácil: – os instrutores usam 
uma interfase como centro completo de 
descobrimento e ntrega para todos os 
recursos da livraria.

Reduz o tempo de gestão dos pedidos de 
entrega de documentos: – uma forma de 
Relação de Citações (Citation Matcher) 
identifica com facilidade a disponibilidade e 
lugares FT e ordena diretamente com seu 
parceiro de entrega de documentos/sistema 
ILL.

Uso dirigido à opção de acesso correta dum 
recurso subscrito.

Não precisa de catálogos: – manejo fácil 
baseado numa base de conhecimento global.

Aumente e mantenha sua coleção com 
facilidade.

Conecte todas suas plataformas bibliográficas 
gratuitas e comerciais com seu texto 
completo.

Melhores decisões de renovação: – as 
estadísticas e analíticas de uso ajudam 
identificar os usuários que estão usando o 
serviço, e os recursos de uso e não-uso mais 
frequentes.

Identifique as fontes A/I mais usadas e saiba 
onde usuários conectam-se para obter o texto 
completo.

Identifique patrões de uso e necessidades 
que mudam, analisando as histórias de 
procura e os itens mais vistos.

Identifique conteúdo ausente: – as análises 
do uso mostram os títulos mais 
frequentemente requeridos, mais que faltam 
na sua coleção.
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Ovid® Discovery

Ovid Discovery é a solução completa do descobrimento até entrega da seguinte geração com...

Solicite hoje a sua PROVA GRATUITA

0417   7-V653

Serviços de apoio e consulta
ganhadores de prémios
•  
  
  
  
  
  
 

•  
 

Recursos indexados e não indexados de editoras,
fornecedores de informação e agregadores, incluindo:

 

Conteúdo para procurar incluindo:

Meta-dados para mais de 100 milhões de eResources eruditos:
    

Conteúdo totalmente indexado:  

 

 

*A integração requer a compra separada do produto.

Economize tempo e dinheiro com uma implementação fácil e pessoalizada:
A equipe de suporte e serviço ao cliente, ganhador de prémios de Ovid fornecerá implementação total, 
pessoalizacão e manutenção de Ovid Discovery na sua livraria, requerendo uma quantidade mínima de recursos 
e tempo da parte do seu pessoal de livraria.

  

A página de início do portal fornece passagem as partes principais da sua 
livraria e uma procura à escala Web:   

 

 

 

 

 

Bases de dados A/I

Coleções de textos completos

Catálogos de livrarias

Sítios Web
Buscadores
Depósitos locais
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•
•

•
•

Artigos de journals

Vídeos

Relatórios

Blogs

Revisões sistemáticas

Livros

Imagens

Procedimentos

Áudio

•

•
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•
•
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•
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Mais de 1.1 milhões de itens de base de conhecimento únicos
53,000 coleções de Editoras e Agregadores
1,100 coleções agregadas de texto completo
285,000 títulos de journals impressos e de texto completo
Mais de 45,000 títulos únicos de acesso aberto: mais de 7 milhões de 
registros

•
•
•

Toda a base de dados Journals@Ovid
Textos completos de Lippincott Williams & Wilkins (LWW)
UpToDate – recurso primordial de apoio às decisões clínicas baseadas 
na evidência*
Lippincott Procedures e Lippincott Advisor*: solução baseada na 
evidência no ponto de cuidado para enfermeiros praticantes.
Joanna Briggs Institute EBP recursos em Ovid®Audio Digest Platinum
Audio Digest Platinum

Página de início do portal da livraria pessoalizada

Vínculo OpenURL de soluções integrado (não requer 

implementação!)

Sistema de alertas eTOC para mais de 16,000 journals!
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Ferramenta de recursos da livraria da A até Z.

Assistência de relatórios de análises e uso de dados

Compatível com dispositivos móveis, com interfase 

totalmente adaptável
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•
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Informações da livraria
Buscador básico de descobrimento + procura 
avançada
Procura institucional de eResources A-Z
Inclui conteúdo tanto novo quanto existente
Blog de comunicação em 2 vias com usuários da 
livraria
Alimentações RSS e Twitter
 Módulo Medline “O novo”
Widgets de procura para outros recursos
Widget dos registros mais vistos
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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.

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

Contate ao seu Representante Ovid para obter mais informações, ou escriva a
ventaslatam@wolterskluwer.com




