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Witamy w EBSCO Connect 
Twoja strona wsparcia dla społeczności bibliotecznej

EBSCO Connect, wiodąca w branży witryna obsługi klientów, zapewnia szybki i całodobowy 
dostęp do informacji dotyczących zarządzania, pomocy technicznej oraz promocji produktów 
i usług firmy EBSCO.  

Oprócz biblioteki zawierającej ponad 3 000 stale aktualizowanych, najczęściej zadawanych 
pytań i poradników dotyczących pomocy technicznej, witryna EBSCO Connect umożliwia 
zarządzanie zgłoszeniami w zakresie pomocy technicznej i bieżącą współpracę z innymi 
użytkownikami w grupach społecznościowych. EBSCO Connect oferuje najnowsze informacje 
o produktach oraz aktualizacjach usług, a także materiały pomocne w promowaniu zasobów.

Łatwe wyszukiwanie 
FAQ, arkuszy pomocy, 

podręczników 
użytkownika, 

najlepszych praktyk  
i innych informacji.

Zgłoś sprawę lub dołącz 
do społeczności. Sprawdź status  

i zarejestruj się, aby 
uzyskać informacje  

o zmianach
systemowych.

Dostęp do wszystkich 
naszych szkoleń 

online i materiałów 
promocyjnych.
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Kierowanie spraw i zarządzanie 
zgłoszeniami

Zarządzanie preferencjami 
komunikacyjnymi EBSCO Szybki dostęp dla administratorów

Społeczności

Szkolenia

Narzędzia i zasoby

Materaiały promocyjne

Odwiedź connect.ebsco.com i kliknij  
“Zaloguj się”, aby poprosić o stworzenie 
indywidualnego konta. 

Zaloguj się, aby łatwiej przekazywać sprawy 
lub śledzić i aktualizować na swoim koncie 
istniejące zgłoszenia. 

Chcesz dowiedzieć się więcej o produktach 
i usługach EBSCO? Dołącz do naszych list 
mailingowych, aby otrzymywać zaproszenia 
na imprezy EBSCO, a także informacje  
o produktach i ofertach.

Używasz EBSCOadmin™, EBSCOhost® 
Collection Manager, GOBI®, EBSCONET® 
lub LibraryAware™? Linki szybko 
doprowadzą Cię tam, gdzie chcesz trafić.

Połącz się z innymi bibliotekarzami, aby 
omawiać sprawy związane z bibliotekami, 
technologią i badaniami. Poszerzaj swoją 
wiedzę, ucz się i dziel sposobami poprawy 
dostępu do produktów i usług EBSCO lub 
po prostu zainspiruj się rozmowami  
z kolegami.

Niezależnie od tego, czy jesteś 
użytkownikiem, administratorem czy 
trenerem, EBSCO oferuje szeroki zakres 
bezpłatnych usług szkoleniowych,  
w tym samouczki kontekstowe, filmy 
instruktażowe, webinaria i szkolenia 
dostosowane do potrzeb użytkownika.

Poprzez stronę “Training” można 
uzyskać dostęp do różnych narzędzi dla 
studentów, nauczycieli i bibliotek, w tym 
przewodników badawczych, zasobów 
dydaktycznych, zestawów tematycznych 
opartych na standardach edukacyjnych, 
planów lekcji i innych.

Znajdź logotypy i przyciski internetowe, 
które pomogą Ci promować produkty  
i usługi firmy EBSCO. Dostępne są również 
materiały do druku - takie jak plakaty, ulotki 
i zakładki.




