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Czytelnia i znacznie więcej...

Połączenie zasobów wydawców  
z repozytorium

Biblioteka otrzymuje dostęp on-line do publikacji 
naukowych renomowanych wydawnictw 
polskich i zagranicznych. Są to cyfrowe wersje 
zarówno książek jak i czasopism, dostępne  
w opcji zakupu lub prenumeraty. Możliwe jest 
również gromadzenie własnego repozytorium  
i udostępnianie go swoim czytelnikom. 

Dla bibliotek

Dla wykładowców
Zbiór publikacji i platforma e-learningowa

Wykładowca ma do dyspozycji narzędzia  
do zarządzania pracą grupową, tworzenia 
własnych kolekcji i udostępniania ich w formie 
kursu. Obok publikacji dostępnych na platformie, 
można wgrać własne materiały.

Dla studentów
Czytelnia online i przestrzeń do pracy

eContenta oddaje do dyspozycji studentów 
zaawansowane narzędzia do personalizacji 
(oznaczanie, notatki, itd.) i pracy grupowej 
(dzielenie się zasobami, dyskusja). To miejsce, 
gdzie czytanie i przygotowywanie się do zajęć 
jest wzbogacone o wiele użytecznych pomocy 
naukowych.
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Znani wydawcy 
Połączenie zasobów wydawców  

 

 

 

 Tematyka:

 

 

ponad 130 tys.książęk online 
(w formacie PDF lub ePUB)

 

Czytaj

...i o wiele więcej katerogii tematycznych

Szeroki zakres
   tematyczny 



Narzędzia do czytania

Formy zakupu

Zakup publikacji  
na własność

Prenumerata 
kolekcji  
lub pojedynczych 
tytułów

• wieczyste prawo dostępu
• podstawowy format - PDF,  

inne formaty również 
dostępne

• dostęp dla jednego 
jednoczesnego użytkownika 
/ wielu użytkowników

• możliwość pobierania plików

• kolekcje tematyczne / 
wydawnicze

• możliwość prenumeraty 
pojedynczych czasopism

• dostęp w ramach licencji 
sieciowej / ograniczonego 
dostępu stanowiskowego

• dostęp w ramach 
prenumeraty rocznej

 Narzędzia administracyjne

• interfejs pozwalający na udostępnienie czytelnikom 
wybranych zasobów

• możliwość importu danych publikacji w formacie 
MARC, ONIX (XML) lub CSV do katalogu biblioteki

• zarządzanie własnym repozytorium na platformie

• system wypożyczeń i zakupów napędzanych 
popytem

• nadawanie użytkownikom praw dostępu  
i zarządzania zasobami instytucji  (administrator / 
wykładowca / czytelnik)

 Statystyki i raporty

• pełne raporty użytkowania platformy i zasobów 
(dostępne w formacie Counter)

• statystyki użytkowania dla wydawców pozwalające 
zbadać popyt na konkretne pozycje lub zakresy 
tematyczne

• możliwość analizy porównawczej z zasobami 
biblioteki

• informacja o preferencjach użytkowników  
w zakresie narzędzi oferowanych na platformie

KONTAKT
Krzysztof Rudziński
Specjalista ds.Sprzedaży
Zasobów Elektronicznych

 

tel. +48 22 654 06 75 wew. 118
tel.kom. 788 263 900

krzysztof.rudzinski@abe.pl

online (w specjalnie 
opracowanym czytniku  
z wyrafinowanymi 
narzędziami)  
lub off-line (ACS)

Czytaj

 

Wyszukaj

dowolny wyraz  
w pełnych tekstach 
publikacji; sortuj 
wyniki wg relewancji 
lub strony

Sprawdź

dowolny wyraz z tekstu 
w encyklopediach, 
słownikach, zasobach 
bibliotecznych itd.

notatki, zakładki  
i publikacje poprzez 
tagi i słowa kluczowe

Indeksuj

w jednym ze stylów 
akademickich lub wg 
własnych preferencji

Cytuj”  Organizuj

swoje publikacje  
w wygodnej i elastycznej 
strukturze katalogów

Utwórz 
bibliografię 

Oznaczaj 
i komentuj

ciekawe fragmenty  
w tekście i dziel się 
swoimi uwagami  
ze znajomymi

 Eksportuj 

swoje notatki, cytaty  
i bibliografie 

Testy
Zapraszamy do bezpłatnych
testów (demo) platformy 
eCONTENTA 


