
 

 

 
Apps waarmee u uw EBSCO-platform volledig op maat maakt 
 
In EBSCO’s unieke app store vindt u applicaties die de zoekbeleving van uw eindgebruikers in EBSCOhost en 
EBSCO Discovery Service (EDS) verrijken. U kunt in de online catalogus het zeer uitgebreide aanbod aan 
applicaties bekijken en nieuwe apps aanvragen. De applicaties zijn open source beschikbaar; u kunt ervoor 
kiezen de installatie en het beheer zelf uit te voeren of dit aan EBSCO uit te besteden door gebruik te maken 
van de Cloud Services. 
 
 

Hoe werkt het?  
 
Bezoek EBSCO’s Apps & Cloud Services website om de beschikbare apps te bekijken en een keuze te maken. U 
kunt door het volledige aanbod bladeren, de beschikbare apps per categorie bekijken, zoeken via het 
zoekvenster of door middel van het uitklapmenu op de pagina filteren op het door u gebruikte platform 
(EBSCO Discovery Service of EBSCOhost). Wanneer u een applicatie gevonden heeft die u graag zou willen 
(laten) toevoegen aan uw platform, klikt u op ‘Submit a request’ op de pagina van de betreffende app. U volgt 
vervolgens de stappen op het scherm om de applicatieaanvraag te voltooien.  
 
 

Hoe worden apps geïmplementeerd en ondersteund?  
 
Bij het uitchecken in de app store kunt u de code voor uw applicaties aanvragen waarna u de app zelf kunt 
installeren en bijhouden. U kunt er ook voor kiezen om EBSCO uw apps te laten implementeren en beheren in 
de EBSCO Cloud door u te abonneren op onze Cloud Services.  
 
De dienst omvat onder meer consultancy, implementatie en onderhoud tegen een kleine jaarlijkse fee. De 
EBSCO Cloud is veilig en EBSCO maakt gebruik van de nieuwste technieken voor het maken van back-ups, 
calamiteitenherstel en systeemoverschakeling. Er is geen risico voor uw bronnen en u kunt zich richten op het 
ondersteunen van uw eindgebruikers. 
 
De Cloud Services omvatten naast advisering en implementatie ook het hosten van de apps in de EBSCO Cloud. 
EBSCO’s team biedt daarnaast doorlopend ondersteuning en verzorgt onderhoud en updates. Bij EBSCO’s 
Cloud Services zijn alle apps ‘multi-tenant’, waardoor bibliotheken automatisch updates voor hun apps 
ontvangen. 
 
U heeft dus keuze uit twee opties: 
 

 U kunt een abonnement op de Cloud Services nemen. Hierbij implementeert en beheert EBSCO alle 
gewenste apps. 
 

 U voert het onderhoud zelf uit; een abonnement op de Cloud Services is in dit geval niet nodig. 

https://cloud.ebsco.com/
https://cloud.ebsco.com/apps
https://cloud.ebsco.com/cloud-services


 

Voordelen van de Cloud Services 
 

 Tijd- en kostenbesparing 
Met de EBSCO Cloud heeft u keuze uit een groot aanbod aan apps die door ons team geïnstalleerd en 
bijgehouden worden. U hoeft uw IT-afdeling niet in te schakelen en bespaart waardevolle tijd. 
 

 Betrouwbaarheid 
De EBSCO Cloud is betrouwbaar. Er is geen risico op dataverlies; de Cloud beschermt uw informatie. 
 

 Ondersteuning van de beste technische experts 
EBSCO’s deskundige team Discovery Service Engineers implementeert en onderhoudt uw applicaties 
in de Cloud.  

 
 Altijd actueel 

De Discovery Service Engineers zorgen ervoor dat uw apps bijgewerkt worden zodra er 
vernieuwingen of verbeteringen beschikbaar zijn. Dankzij deze doorlopende updates, verbeteringen 
en uitbreidingen blijven de apps up-to-date en werkt alles soepel.  

 

 Maatwerkmogelijkheden 
We begrijpen dat uw wensen uniek zijn en dat een door u gezochte app wellicht nog niet beschikbaar 
is in de app store. We brengen u graag in contact met één van de Discovery Service Engineers, die 
samen met u uw idee verder kan uitwerken en de beste oplossing voor uw organisatie, en voor uw 
eindgebruikers, kan creëren. 

 
 

Nuttige links 
 

 Ga naar de app store 

 

 Vraag een maatwerkapplicatie aan 

 

 Lees meer over EBSCO’s Cloud Services 

 

 Abonneren op EBSCO’s Cloud Services 

 

 

 

https://cloud.ebsco.com/apps
https://cloud.ebsco.com/custom-services
https://cloud.ebsco.com/cloud-services/
https://cloud.ebsco.com/cloud-services/request

