
12 kroków do sukcesu 
w badaniach naukowych 
dzięki EBSCO Discovery 
Service™ (EDS).

Skontakuj się z przedstawicielem EBSCO 
i pomóż użytkownikom swojej biblioteki 
odnosić sukcesy naukowe.

 Sukces to nie przypadek.

Algorytm wyszukiwania EDS zapewnia, że użytkownicy mają najistotniejsze wyniki w zasięgu ręki. 
Użytkownicy mogą wyszukiwać między innymi za pomocą słów kluczowych, cytatów, słownika, czy haseł 
takich jak autor lub tytuł.

Algorytm wyszukiwania

Startery badawcze to krótkie podsumowania przypominające Wikipedię oraz rzetelne analizy ponad 70 000 
najpopularniejszych tematów, które użytkownicy mogą wiarygodnie przytaczać w swoich badaniach.

Startery badawcze

Funkcja wyszukiwania odwołań umożliwia użytkownikom kopiowanie i wklejanie cytatów do pola 
wyszukiwania EDS zapewniając najprecyzyjniejsze wyniki w jak najkrótszym czasie.
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Automatyczne podpoweidzi, uzupełnianie i korekta to sugestie oraz poprawki do wprowadzanych przez 
użytkowników terminów wyszukiwania, które  samoistnie zmniejszają liczbę fałszywych wyników i błędów.

Podpowiedzi, autouzupełnianie i autokorekta

Wyszukiwanie cytatów
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Czasopisma, magazyny, gazety, książki, katalogi biblioteczne, bazy danych, repozytoria instytucjonalne 
i inne mogą być zintegrowane z systemem wyszukiwania EDS, oferując użytkownikom dostęp do całej 
kolekcji z poziomu jednego interfejsu.

Jeden interface

Aplikacje są dostępne w sklepie z aplikacjami EBSCO, internetowym katalogu zawierającym ponad 
165 pozycji. Dodaj zawartość i funkcjonalność do EDS, aby zapewnić użytkownikom  dostęp do kluczowych 
narzędzi i treści.  

Ponad 165 aplikacji 
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Ponad 40 inżynierowów EBSCO na całym świecie jest gotowych pomóc Twojej bibliotece 
w zapewnieniu użytkownikom jak najlepszego doświadczenia w korzystaniu z EDS.

Wsparcie ponad 40 inżynierów EBSCO 

discovery.ebsco.com
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Indeksy tematyczne z najpopularniejszych zasobów są zintegrowane w systemie EDS, dzięki czemu 
użytkownicy korzystają z najszybszej i najbardziej precyzyjnej ścieżki do pomyślnego zakończenia badań. 
Co więcej, zmapowane słownictwo z wielu źródeł  zwiększa precyzję wyszukiwania tematycznego.

Indeksy tematyczne

Integracja ILS oznacza, że lokalne zasoby są widoczne w systemie EDS wraz z zasobami elektronicznymi. 
Użytkownicy mogą zobaczyć ich dostępność w czasie rzeczywistym z odpowiednim linkiem bezpośrednio 
do Twojego katalogu. Jeśli używasz EDS API , możesz zapewnić użytkownikom funkcję wyszukiwania EDS 
w interfejsie ILS swojej biblioteki.

Integracja w ramach ILS

EDS zapewnia użytkownikom dostęp za jednym kliknięciem do pełnego tekstu artykułu. Biblioteki mają 
pełną kontrolę nad źródłem pełnego tekstu i mogą skon�gurować powiązanie tekstowe w EDS, aby jak 
najlepiej zaspokoić potrzeby użytkowników.
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Full Text Finder to lokalizator publikacji zasobów elektronicznych EBSCO, baza wiedzy oraz narzędzie do 
zarządzania linkami i pakietami. Jest zintegrowany z EDS, pozwalając użytkownikom na łatwe wyszukiwanie 
czasopism i artykułów w tych czasopismach.

Full Text Finder

W pełni kon�gurowalna technologia linkowania
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Możesz dostosować EDS do potrzeb swojej instytucji i użytkowników. Możesz mody�kować ograniczniki, 
ustawiać szablony dla określonych terminów wyszukiwania, umożliwiać użytkownikom zapisywanie 
pełnotekstowych plików PDF bezpośrednio w swoich ulubionych usługach w chmurze i nie tylko. 

Dostosowanie do potrzeb
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