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EBSCOhost Collection Manager 

Met de EBSCOhost Collection Manager (ECM) heeft u de mogelijkheid EBSCO’s e-books te selecteren en, 
afhankelijk van uw accountinstellingen, deze direct aan te schaffen. U kunt dit op verschillende 
manieren doen. In dit document geven wij u een gedetailleerde uitleg.  

Selector of Approver? 

Binnen ECM wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten accounts: Approvers en Selectors. Deze 
rollen kunnen als volgt worden omschreven: 

 
Approver  
Indien u een Approver account voor ECM heeft, heeft u alle gebruiksrechten. U kunt de 
gewenste boeken kiezen en ze ook direct kopen. U kunt PDA's maken, zoekprofielen aanmaken, 
in EBSCOadmin gebruiksstatistieken opvragen, downloaden en uitprinten, Subject Sets bekijken 
en meer. 
 
Selector 
Heeft u een Selector account, dan heeft u toegang tot dezelfde functionaliteiten in ECM. Het 
enige verschil tussen Approvers en Selectors is dat Selectors geen bestellingen kunnen 
doorvoeren. Hij kan echter wel een lijst van gewenste e-booktitels aan een Approver 
doorsturen, die de bestelling vervolgens kan afronden.  

  
Wanneer u een ECM-account voor uzelf of een collega bij ons wilt aanvragen, is het van belang 
dat u ons laat weten welk type account er opgezet dient te worden.  

 

Welke mogelijkheden hebt u om via ECM uw e-bookcollectie samen te stellen? 

Om een e-bookcollectie samen te stellen, biedt EBSCO u meerdere opties.  
• U kunt de e-books via een abonnementsmodel aanschaffen, vergelijkbaar met een databank- of 

tijdschriftenabonnement. Hierbij krijgt u toegang voor een bepaalde periode. 
• U kunt de boeken ook kopen, waardoor u voor onbeperkte tijd toegang heeft. 

 
Het daadwerkelijk kopen van e-books kan op de volgende manieren: 
 
 

Pakketten 
Een eenvoudige manier om uw collectie te starten of uit te breiden is via onze samengestelde 
Featured Collections (thema-collecties) en Subject Sets. Deze zijn door een team specialisten 
samengesteld en bevatten relevante titels over een specifiek onderwerp. U kunt deze collecties 
en sets direct in ECM aanschaffen. 
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Individuele e-books 
Indien u meer interesse heeft in het aanschaffen van individuele titels, dan behoort dit in ECM 
natuurlijk ook tot de mogelijkheden. U kunt in het zoekvenster op de startpagina titels zoeken 
op auteur, ISBN, trefwoord etc. Vanuit de resultatenlijst kunt u een preview van een boek 
bekijken en deze vervolgens via het "add to cart" button in uw winkelwagen plaatsen. Ook hebt 
u de mogelijkheid om lijsten samen te stellen en deze vervolgens als geheel in de winkelwagen 
te plaatsen. 
 
PDA 
PDA staat voor Patron Driven Acquisition. Dit betekent dat de aanschaf van e-books geleid 
wordt door het gedrag van gebruikers. Dit model wordt steeds populairder. U kunt titels 
selecteren die u in een PDA-lijst aan uw eindgebruikers aanbiedt. Deze boeken zijn op dat 
moment nog niet gekocht. Pas op het moment dat een lezer een boek daadwerkelijk gaat 
gebruiken (hij probeert bijvoorbeeld het boek te downloaden of pagina’s eruit te printen), dan 
wordt het boek aangeschaft. Hierbij legt u vooraf een tegoed vast waarbinnen de aankopen 
gedaan kunnen worden.  
 

Welke toegangsmodellen biedt EBSCO? 

Er zijn binnen ECM verschillende toegangsmodellen voor EBSCO eBooks: 
    
 
   1B1U (‘one book, one user’) 

E-books aangeschaft via het 1B1U-model zijn beschikbaar voor één gelijktijdige 
gebruiker. Wanneer een boek in gebruik is door een medewerker en een 
tweede persoon probeert het te openen, dan krijgt hij een melding dat het boek 
op dat moment niet beschikbaar is. Indien gewenst kan ingesteld worden dat 
deze tweede gebruiker een bericht ontvangt zodra het boek weer beschikbaar 
is. Alle e-books van EBSCO zijn in de vorm 1B1U verkrijgbaar. 
 
1B3U (‘one book, three users’) 
Indien de uitgever dit model aanbiedt voor een titel, kunnen e-books ook in de 
variant 1B3U aangeboden worden. De e-books die via dit model verkrijgbaar 
zijn, kunnen gelijktijdig door maximaal drie personen gelezen worden. Ook hier 
kan ingesteld worden dat een vierde persoon die het boek wil inzien een bericht 
krijgt als het weer beschikbaar is. 
 
1BUU (‘one book, unlimited use’) 
EBSCO eBooks waarvoor de uitgever een optie met ongelimiteerde toegang 
aanbiedt, kunnen aangeschaft worden via het 1BUU-model. Hierbij wordt er 
geen beperking gesteld aan het aantal gebruikers dat het boek gelijktijdig kan 
lezen. 
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Het importeren van titellijsten 

Wilt u meer printboeken vervangen door e-books maar weet u niet zeker hoe u het makkelijkst de 
digitale beschikbaarheid van uw titels bij EBSCO controleert? De importeerfunctie in ECM versimpelt het 
aankoopproces door u de mogelijkheid te bieden een titellijst te importeren. U doet dit in 
drie eenvoudige stappen:  

 

Indien voor bepaalde titels uit uw lijst geen matches gevonden worden, dan kunt u kunt een lijst 
exporten met ISBN's van de titels waarvoor geen e-book in ECM beschikbaar is. 

Hoe kunt u zoeken in ECM? 

Er zijn diverse opties voor het zoeken in ECM. Op de startpagina van ECM vindt u links die u naar de 
beschikbare Subject Sets of de geselecteerde Featured Collections brengen. Het is ook mogelijk om via 
het zoekvenster te zoeken op trefwoord, titel, naam van de auteur, ISBN etc. In het zoekvenster tikt u 
uw zoekterm in en vervolgens klikt u op ‘Search’ om de resultatenlijst te krijgen.  
 

 

 
 

http://e.ebsco.com/c.html?ufl=2&rtr=on&s=x8pc8t,277u4,442l,39ym,beu8,3cpx,jsp2


4 
 

In de resultatenlijst wordt direct informatie gegeven over de beschikbare toegangsmodellen en de 
bijbehorende prijzen: 
 

 
 
Wanneer u een e-book gevonden heeft waarin u interesse heeft, kunt u door op de titel te klikken meer 
informatie over het boek en een preview bekijken. Daarnaast kunt u het boek direct bestellen of aan 
een lijst of PDA toevoegen. 
 

Moet ik regelmatig in ECM kijken of er voor nieuwe titels zijn toegevoegd die voor mijn organisatie 
relevant zijn? 

Dit is niet nodig. U kunt zoekprofielen creëren die ervoor zorgen dat u een melding krijgt wanneer 
nieuwe voor u relevante literatuur beschikbaar is.  
 
Een dergelijk profiel kunt u eenvoudig zelf aanmaken. In de taakbalk van ECM ziet u een link ‘Search 
Profiles’. Als u op die link klikt, krijgt u een uitklapmenu waarin u kunt kiezen om een nieuw profiel aan 
te maken of bestaande profielen te bewerken. 
 

 
 
Als u een nieuw profiel wilt aanmaken, klikt u op ‘New’ en volgt u de instructies. U kunt meerdere 
profielen aanmaken waarin u bijvoorbeeld kunt variëren op thema of op uitgever. 
 
Wat gebeurt er nadat ik een e-book besteld heb? 

De aangeschafte titels worden binnen 24 uur beschikbaar gemaakt in uw EBSCOhost-account. Daarnaast 
wordt een zogenaamd ‘Fulfillment Receipt’ verzonden naar het e-mailadres van de Approver waarmee 
de bestelling gecontroleerd kan worden. Verder worden instructies voor het verkrijgen van de metadata 
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(MARC records) die u kunt gebruiken om de titel in uw catalogus op te nemen naar een daarvoor 
toegewezen e-mailadres binnen uw organisatie verstuurd.  
 

Rapport met aangeschafte titels 

Wilt u een overzicht van alle e-booktitels die uw organisatie bij EBSCO heeft gekocht? In ECM kunt u 
een Excel-bestand downloaden waarin precies staat welke e-books uw organisatie bezit en hoeveel 
exemplaren van iedere titel beschikbaar zijn. Het zogenaamde 'My Owned Titles' rapport is 24 uur per 
dag, 7 dagen per week beschikbaar in ECM en bevat informatie als titelnaam, auteur, ISBN, uitgever en 
publicatiejaar. 

Om het rapport te dowloaden, kiest u op de startpagina van ECM voor Reports en selecteert u 
'My Owned Titles'.  

 

 
Waar kan ik de gegevens van mijn ECM-profiel aanpassen? 

Bovenin het scherm vindt u een link ‘Preferences’:  
 

 
 
Als u hierop klikt, kunt u diverse basisinstellingen wijzigen. In de linkerkolom kunt u uit de volgende 
menu’s kiezen: 
 

• Account Information 
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Hier kunt u in de linkerkolom uw profielinformatie bekijken. Deze informatie is overgenomen 
van uw account in EBSCOadmin en kan niet direct in ECM worden gewijzigd.  
 
In de rechterkolom vindt u de gegevens die bij EBSCO gebruikt worden voor de facturatie van 
uw e-books. Door op de knop ‘Change’ te klikken, kunt u een ander factuuradres selecteren 
indien meerdere adressen zijn toegevoegd. Indien dit niet het geval is, is knop ‘Change’ ook niet 
actief. Indien u meerdere facturatieadressen wilt gebruiken, kunt u deze aan ons doorgeven.  

 
• Display Preferences 

 
 
In de sectie ‘Display Preferences’ vindt u uitgebreidere instellingen, zoals bijvoorbeeld uw 
voorkeursformaat (e-book of Audiobook) of uw preferentie op het gebied van 
toegangsmodellen (1B1U, 1B3U, 1BUU).  
 

• Fund Codes 

 
 

Bij ‘Fund Codes’ kunt u kostenplaatsen voor bijvoorbeeld verschillende faculteiten of locaties 
aanmaken en deze aan uw bestellijsten koppelen.  
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Kan ik gebruikersstatistieken uit ECM halen? 

Ja, dat is mogelijk. In de titelbalk vind u een link naar ‘Reports’ Hier kunt u gebruikersstatistieken 
opvragen, en hier kunt u ook een overzicht vinden van de titels die door u gekocht zijn onder de link ‘My 
Owned Titles’. 
  

 

 

Waar kun ik aanvullende informatie en support vinden? 

EBSCO biedt diverse hulppagina’s en documenten voor het gebruik van ECM. U vindt bijvoorbeeld een 
gebruikershandleiding via de volgende link: 
http://support.ebscohost.com/knowledge_base/detail.php?topic=999&id=5892&page=1 

 
Klikt u hier om naar EBSCO’s speciale Support Center voor e-books te gaan. 
Klikt u hier voor meer informatie over het downloaden van e-books. 
Klikt u hier om zich op te geven voor een webtraining over ECM. U kunt de term ‘ECM’ in het zoekveld 
gebruiken om alle trainingsopties te vinden. 
  
U kunt natuurlijk ook altijd persoonlijk contact opnemen met uw contactpersonen bij EBSCO. 

http://support.ebscohost.com/knowledge_base/detail.php?topic=999&id=5892&page=1
http://support.ebsco.com/ebooks/
http://support.ebsco.com/training/flash_videos/eBooks/ebooks_downloading/ebooks_downloading.html
http://ebscotraining.webex.com/

