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Ovid® LinkSolver®

Sua solução exaustiva para se vincular
aos recursos eletrônicos

 

O por que Ovid LinkSolver?

LWW Learning Resources

 

Flexibilidade para definir, organizar e mostrar vínculos relevantes para
a sua instituição.

A instalação é simples e rápida; atualize hoje e poderá começar a
vinculação amanhã.
Uma interface administrativa e centralizada de vínculos, para poder
manejar todos os seus vínculos num solo lugar; pessoalize a interface
com a identidade da sua instituição.

Opções flexíveis de configuração para os administradores de vínculos
controlar e pessoalizar os vínculos e os objetivos dos vínculos.

Ferramenta de navegação fácil de usar para ver livros e revistas, permitindo
também aos usuários se-vincular fora do ambiente Ovid e consultar
informações relevantes.

Servidores globais que otimizam o desempenho do usuário e seu tempo de uso.

Servidores anfitriões de Ovid que economizam tempo, dinheiro e manutenção.

OpenURL compatível, com a capacidade de resolver DOIs e PubMed Ids (pmids).

Suporte técnico global aos clientes, ganhador de prémios.

www.ovid.com

Outorgue poder aos seus 
usuários com um acesso rápido 
aos recursos relevantes de texto 
completo, Open Access, OPAC 
e bibliográficos quando eles os 
precisem.

Aumente o uso e crie consciên-
cia dos recursos da livraria da 
sua instituição. 

Permita aos usuários se-vincular 
ao instante aos recursos 
relevantes de texto completo, 
fora e dentro do seu sistema de 
livraria.

Disfrute de uma completa 
flexibilidade e responsabilidade 
administrativas no manejo dos 
vínculos da sua instituição.

Crie e pessoalize todos os 
vínculos com uma interface 
administrativa fácil de usar.

Habilite a ferramenta 
“Resources A-Z” para ver com 
facilidade os livros e as revistas 
especializadas, procurando com 
numerosos critérios chave.

Os pesquisadores on line esperam respostas instantâneas às perguntas 
críticas. Nossa solução de vínculos Open URL, Ovid LinkSolver, conecta aos 
usuários com recursos de texto completo de Ovid, recursos que não são de 
Ovid na sua livraria de conteúdo, assim como com importantes fontes de 
internet fora do seu sistema de livraria.

Uma sola procura em Ovid conecta a você e aos seus usuários com uma 
ampla variedade de recursos de informações altamente relevantes através 
de Ovid LinkSolver. Ademais, como administrador, você pode criar e 
manejar os vínculos da sua instituição com uma interface administrativa 
convenente e fácil de usar.



Como LinkSolver ajuda aos administradores

Você define o espectro da sua livraria eletrônica, enquanto seus usuários disfrutam navegando para
um mundo de recursos relevantes. Eles podem:
• Disfrutar do acesso com um clique só, desde bases de dados bibliográficos aos livros e texto completo
de artículos de revistas especializadas.

• Escolher a cobertura das revistas pelo seu ano, volume ou edição antes de procurar um vínculo
mais preciso.

• Já você sabe os dados da citação bibliográfica? Pode aceder ao instante aos artículos da revista
usando o “Citation Matcher”.

• Limitar a sua procura ao texto completo disponível desde as citações Ovid.

• Se-vincular aos recursos de internet ou intranet, assim como aos sítios do governo, instituições
educativas, bases de conhecimento local e muito mais.

• Se-vincular aos fornecedores de documentos e sistemas de empréstimo entre livrarias.

• Escolha moldes de vínculos já estabelecidos, representando milhares de livros e revistas especializadas das principais
editoras e agregadores, ou crie suas próprias fontes de vínculos.

• Pessoalize os nomes de vínculos e recursos, assim como o URL onde os usuários vão depois de sair do sistema.
• Expanda a administração globalmente o pode restringi-la a um sítio só.

• Limite as procuras desde as bases de dados Ovid aos textos completos todos aos que sua instituição está subscrita.
• Economize tempo e esforço. Ovid LinkSolver não precisa programação PERL.

• Faça upload das listas eletrônicas de subscrição desde um OPAC ou outras ferramentas de administração de seriais
através da função de importar de Ovid.

• Disfrute de um rápido desdobramento; Ovid LinkSolver instala se e está pronto para ser usado em pouco tempo.

• Vincule-se aos servidores proxy para ter acesso remoto aos vínculos.

• Exporte objetivos de vínculos de texto completo em formatos prontos para se usar.

         

   

Acerca de Resources A-Z

OvidLinkSolver®
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Outras sucursais de vendas estã 
localizadas nos seguintes cidades 
e países:

Alphen aan den Rijn, Holanda 

Beijing, China

Berlim, Alemanha

Bologna, Itália

CDMX, Mexico
Dubai, UAE

Estocolmo, Suécia

Hong Kong

Ilsan, Korea do Sul

Kuala Lumpur, Malásia

Londres, UK

Mumbai, Índia

Nova Délhi, Índia 

Norwood, MA, USA

Paris, França

Riyadh, Arábia Saudita

Sandy, UT, USA

Sídney, Australia

Tokio, Japão

Varsóvia, Polônia

www.ovid.com

Sede Mundial de Ovid
333 7th Avenue 
New York, NY 10001 
(646)674-6300  
(800)343-0064  
Email: sales@ovid.com

Contate ao seu Representante de conta Ovid para ter mais detalhes acerca de como expandir
as suas capacidades de vinculação aos textos completos com Ovid LinkSolver.

  

   

      

Resources A-Z (Recursos da A à Z) permite aos usuários navegar e procurar com rapidez as coleções de
revistas eletrônicas e livros da sua instituição usando uma interface de usuário simples e intuitiva. Localizada
de maneira convenente na interface administrativa de vínculos, a ferramenta permite que você e os seus usuários:

 

Ademais:
• Veja a ferramenta Resources A-Z em holandês, inglês, francês, alemão, espanhol, italiano,

japonêse outras línguas.

Inclua um título alternativo para as revistas com diferentes títulos.•       

Ovid
Transformando a investigação em resultados.
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Fácil de usar, ainda mais fácil de administrar!

Como LinkSolver ajuda aos usuários finais

• Naveguem pela lista de títulos da A à Z ou pela classificação de matéria.

• Procurem pelo título do livro ou a revista, ISSN ou ISBN; depois podem se vincular diretamente à página
principal para fazer mais procura e descobrimento.

Ovid é a sua solução completa de procura on line, oferecendo um destino só on line onde você pode
procurar, descobrir e administrar as informações críticas que precisa para aumentar a sua produtividade
de procura e de trabalho.

Trabalhe como você deseja trabalhar com uma variedade de modos de procura e ferramentas
pessoalizáveis de produtividade de trabalho e alerta de conteúdo.

•

•

Guarde e administre os achados da pesquisa e documentos críticos numa área de trabalho especial:
My Projects.
Estenda a sua experiência de procura Ovid além Ovid com a barra de ferramentas Ovid.

Procure de maneira simultânea em todos os recursos Ovid: livros, revistas especializadas e bases de dados,
com uma procura só.


