
Oplossingen voor academische instellingen

Volg deze interactieve tour 
en ontdek hoe EBSCO al 
uw bibliotheekbronnen en 
-tools bijeen kan brengen om 
als een geoliede machine 
samen te werken.

EBSCO’s oplossingen voor 
academische instellingen

1

https://www.ebsco.com/nl-nl


2

Inhoudsopgave

Bibliotheekbeheer

Actuele wetenschappelijke bronnen

Nieuw bij EBSCO

Collectieontwikkeling

Discovery en technologie

Collectiediversiteit

Primaire bronnen

Onderwerpspecifieke bronnen

EBSCO Professional Services

Oplossingen voor academische instellingen

http://www.ebsco.com


3

Bibliotheekbeheer

Oplossingen voor academische instellingen

EBSCO werkt samen met 
bibliotheken om een bibliotheek- 
systeem te ontwikkelen dat een 
open toekomst ondersteunt.

https://www.ebsco.com/nl-nl
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Bibliotheekbeheer
FOLIO is een open-source-bibliotheekplatform 
dat functionaliteiten biedt voor verschillende 
kerngebieden van bibliotheekbeheer en is ontwikkeld 
op basis van een moderne architectuur die zowel 
flexibiliteit als doorlopende innovatie stimuleert. Het 
ondersteunt integratie van applicaties van externe 
leveranciers en biedt verbeterde functies en workflows 
in vergelijking met traditionele systemen. Het 
ontwikkelmodel van FOLIO is gebaseerd op input van, 
en in samenwerking met, bibliotheken.

EBSCO FOLIO Services  
FOLIO is gratis, maar het gebruik van de software 
kost wel tijd en middelen. EBSCO biedt professionele 
diensten voor bibliotheken die FOLIO op een 
kostenefficiënte manier willen gebruiken maar niet 
over de bronnen beschikken om het platform te 
hosten of het gebruik ervan te ondersteunen.

https://www.ebsco.com/nl-nl
https://www.ebsco.com/nl-nl/academische-bibliotheken/producten/ebsco-folio
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Actuele wetenschappelijke bronnen

Oplossingen voor academische instellingen

Door een toename in niet-
geverifieerde online content is het nu 
belangrijker dan ooit dat studenten 
en onderzoekers toegang hebben 
tot betrouwbare peer-reviewed 
wetenschappelijke informatie.

https://www.ebsco.com/nl-nl
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Actuele wetenschappelijke 
bronnen
De databanken in de Ultimate-serie bevatten content 
die in geen enkele andere bron beschikbaar zijn 
en geven gebruikers een breed en internationaal 
perspectief op hun onderzoeksonderwerp. 

Academic Search Ultimate

Applied Science & Technology Source Ultimate

Business Source Ultimate

CINAHL Ultimate

Humanities Source Ultimate

MEDLINE Ultimate

Sociology Source Ultimate

Andere full-textdatabanken zijn onder meer:

Art & Architecture Source

Communication Source

Education Source

Historical Abstracts with Full Text

SPORTDiscus with Full Text

https://www.ebsco.com/nl-nl
https://www.ebsco.com/nl-nl/producten/onderzoeksdatabanken/academic-search-ultimate
https://www.ebsco.com/nl-nl/producten/onderzoeksdatabanken/applied-science-technology-source-ultimate
https://www.ebsco.com/nl-nl/producten/onderzoeksdatabanken/business-source-ultimate
https://www.ebsco.com/nl-nl/producten/onderzoeksdatabanken/cinahl-ultimate
https://www.ebsco.com/nl-nl/producten/onderzoeksdatabanken/humanities-source-ultimate
https://www.ebsco.com/nl-nl/producten/onderzoeksdatabanken/medline-ultimate
https://www.ebsco.com/nl-nl/producten/onderzoeksdatabanken/sociology-source-ultimate
https://www.ebsco.com/nl-nl/producten/onderzoeksdatabanken/art-architecture-source
https://www.ebsco.com/nl-nl/producten/onderzoeksdatabanken/communication-source
https://www.ebsco.com/nl-nl/producten/onderzoeksdatabanken/education-source
https://www.ebsco.com/nl-nl/producten/onderzoeksdatabanken/historical-abstracts-full-text
https://www.ebsco.com/nl-nl/producten/onderzoeksdatabanken/sportdiscus-full-text
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Deze nieuwe bronnen bieden studenten en wetenschappers 
toegang tot toonaangevende content die relevant is voor hun 
onderzoek.

CAB Abstracts with Full Text gaat in op landbouw, milieu en 
diergeneeskunde, toegepaste economie, vrijetijdsbesteding/toerisme 
en voeding.

FSTA with Full Text omvat wetenschappelijke en technologische 
literatuur op het gebied van voedsel, dranken en voedingsleer, en 
wordt ontwikkeld in samenwerking met experts van IFIS.

Veterinary Source is een full-textdatabank gewijd aan alle aspecten 
van diergeneeskunde, van preventie, controle en diagnose tot 
behandeling van ziektes en verwondingen bij dieren.

Jet Magazine Archive bevat informatie met een Afro-Amerikaanse 
focus over kunst, nieuws, politiek, cultuur, geschiedenis, mode en 
andere sociale onderwerpen.

CINAHL Ultimate bevat meer verpleegkundige en paramedische 
toptijdschriften dan welke andere bron ook.

MEDLINE Ultimate bevat meer toonaangevende biomedische 
tijdschriften dan welke andere databank ook.

Nieuw bij EBSCO

https://www.ebsco.com/nl-nl/producten/onderzoeksdatabanken/cab-abstracts-full-text
https://www.ebsco.com/nl-nl/producten/onderzoeksdatabanken/fsta-full-text
https://www.ebsco.com/nl-nl/producten/onderzoeksdatabanken/veterinary-source
https://www.ebsco.com/products/magazine-archives/jet-magazine-archive
https://www.ebsco.com/nl-nl/producten/onderzoeksdatabanken/cinahl-ultimate
https://www.ebsco.com/nl-nl/producten/onderzoeksdatabanken/medline-ultimate
http://www.ebsco.com
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Collectieontwikkeling

Oplossingen voor academische instellingen

Uw tijd is, net als uw collectie, 
waardevol. Optimaliseer beide met 
tools die u helpen uw werkprocessen op 
het gebied van selectie van bronnen en 
beheer van systemen te stroomlijnen.

https://www.ebsco.com/nl-nl
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Collectieontwikkeling
EBSCONET Subscription Management stroomlijnt 
uw abonnementsgerelateerde taken en workflows, 
en vereenvoudigt elke stap van het beheerproces 
— van titelselectie, bestellen en activeren 
tot reclameren en verniewen. U kunt tevens 
managementrapporten genereren en uitgaven, 
gebruik en onderwerpdekking analyseren, allemaal 
op één intuïtief online platform.

EBSCOhost Collection Manager (ECM) is de alles-
in-één-oplossing waarmee klanten hun EBSCO 
eBooks, EBSCO Audiobooks en Flipster collecties 
kunnen opbouwen, uitbreiden en beheren. De 
gebruiksvriendelijke interface biedt tevens toegang 
tot MARC-records en gebruiksrapportages. 

GOBI Library Solutions from EBSCO biedt 
keuze uit meer dan 18 miljoen gedrukte boeken 
en e-books, en de grootste selectie DRM-
vrije e-books voor academische, speciale en 
onderzoeksbibliotheken over de gehele wereld.

https://www.ebsco.com/nl-nl
https://www.ebsco.com/nl-nl/producten/ebsconet-subscription-management
https://www.ebsco.com/nl-nl/producten/ebscohost-collection-manager
https://www.ebsco.com/nl-nl/producten/gobi-library-solutions
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Bibliotheektechnologie en discovery

Oplossingen voor academische instellingen

Geavanceerde technische 
oplossingen zorgen ervoor dat 
studenten, wetenschappers en 
docenten snel en simpel toegang 
krijgen tot uw bronnen, ongeacht 
of dat vanaf uw locatie of online is.

http://www.ebsco.com
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Bibliotheektechnologie 
en discovery
EBSCO Discovery Service (EDS) is een complete 
zoekoplossing — inclusief mobiele toegang — met 
handige functionaliteiten die anticiperen op de 
intentie van gebruikers en hen bij de meest relevante 
wetenschappelijke informatie brengen.

OpenAthens is een geavanceerde oplossing voor 
toegangsbeheer die op basis van SAML-standaarden 
werkt, waardoor inloggegevens en gebruikersdata 
optimaal beveiligd zijn.

Panorama is een modern analyseplatform dat 
verschillende datasets van uw bibliotheek en uw 
organisatie combineert voor nieuwe inzichten. Het 
platform bevat dynamische visuele dashboards 
voor het verzamelen, bewerken en weergeven van 
gegevens over de bibliotheek en haar gebruikers.

Stacks is een webcontentplatform dat speciaal 
ontwikkeld is om bibliotheken te helpen op 
eenvoudige wijze een responsieve en moderne 
bibliotheekwebsite te bouwen en beheren.  

Full Text Finder is een innovatieve knowledgebase, 
tool voor het beheer van holdings, publicatiezoeker 
en linkresolver die integreert met EDS.

Privacy, veiligheid en toegankelijk-
heid staan centraal in al onze product-
ontwikkelingsstrategieën. 

Lees meer over EBSCO’s inspanningen 
op dit gebied.

https://www.ebsco.com/nl-nl
https://www.ebsco.com/nl-nl/academische-bibliotheken/producten/ebsco-discovery-service
https://www.ebsco.com/nl-nl/producten/ebsco-openathens
https://www.ebsco.com/nl-nl/producten/panorama
https://www.ebsco.com/nl-nl/producten/stacks
https://www.ebsco.com/nl-nl/producten/full-text-finder
https://www.ebsco.com/nl-nl/gdpr
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Collectiediversiteit

Oplossingen voor academische instellingen

Inclusiviteit en diversiteit 
zijn belangrijke thema’s voor 
academische bibliotheken. 
Het is belangrijk dat 
individuen en groepen zich 
zowel in de community 
als in de informatie en 
collecties van de bibliotheek 
vertegenwoordigd voelen.

https://www.ebsco.com/nl-nl


13Oplossingen voor academische instellingen

Collectiediversiteit
Ethnic Diversity Source behandelt de cultuur, 
tradities, sociale behandeling en levenservaringen van 
verschillende etnische bevolkingsgroepen. 

LGBTQ+ Source bevat full-text van wetenschappelijke en 
populaire LHBTQ+-publicaties en primaire bronnen die 
een historisch belang hebben. 

Jewish Studies Source geeft een multidisciplinair beeld 
van onderzoek naar de joodse beschaving, van de 
historische origines tot het heden.

Women’s Studies International is een bibliografische 
databank voor vrouwenstudies en feminisme-
onderzoek, met bronnen op het gebied van sociologie, 
geschiedenis en geesteswetenschappen.

Arab World Research Source Al Masdar biedt content 
over de Arabische wereld voor Arabische studies, 
Midden-Oostenstudies en islamstudies. 

African American Historical Serials Collection is een 
archief over de geschiedenis van Afro-Amerikaans leven, 
religie en cultuur tussen 1829 en 1922.

Bekijk hier een overzicht van onze bronnen op het 
gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit.

E-bookcollecties die helpen een 
inclusieve en diverse cultuur te 
bevorderen
Om bibliotheken te helpen diversiteit te 
ondersteunen, biedt EBSCO e-book- en 
audiobookcollecties over onder meer 
Asian American Studies, Antiracist 
Reading en Islamic Studies.

https://www.ebsco.com/nl-nl
https://www.ebsco.com/products/research-databases/ethnic-diversity-source
https://www.ebsco.com/nl-nl/producten/onderzoeksdatabanken/lgbtq-source
https://www.ebsco.com/nl-nl/producten/onderzoeksdatabanken/jewish-studies-source
https://www.ebsco.com/nl-nl/producten/onderzoeksdatabanken/womens-studies-international
https://www.ebsco.com/products/research-databases/arab-world-research-source-al-masdar
https://www.ebsco.com/products/digital-archives/african-american-historical-serials-collection
https://www.ebsco.com/products/diversity-equity-and-inclusion-resources
https://www.ebsco.com/nl-nl/producten/ebooks
https://www.ebsco.com/nl-nl/producten/ebooks
https://www.ebsco.com/nl-nl/producten/ebooks
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Primaire bronnen

Oplossingen voor academische instellingen

Primaire brondocumenten 
versterken onderzoek met 
eerstehandsinformatie uit 
de geschiedenis. Ze helpen 
onderzoekers meer inzicht te 
krijgen in belangrijke kwesties 
en gebeurtenissen.

https://www.ebsco.com/nl-nl
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Primaire bronnen
Archiefdatabanken bevatten primaire bronnen 
zoals brieven, dagboeken, kaarten, illustraties, 
correspondentie en persoonlijke verslagen.

Tijdschriftarchieven bevatten journalistieke 
eerstehands-verslagen van belangrijke historische 
gebeurtenissen, van de maanlanding tot grote 
presidentsverkiezingen, en zijn beschikbaar voor 
eenmalige aanschaf. 

EBSCO biedt de volgende tijdschriftarchieven: 

• African American Historical 
Serials Collection

• Arte Público Hispanic 
Historical Collection:  
Series 1 and 2

• Atla Historical Monographs 
Collection: 11 Series

• Civil War Primary  
Source Documents

• Gateway to North America: 
The People, Places and 
Organizations of 19th 
Century New York 

• Revolutionary War  
Era Orderly Books

• The Atlantic

• Architectural 
Digest

• Art Magazine 
Collection

• Bloomberg 
Businessweek

• Ebony

• Esquire

• Forbes

• Fortune

• Jet

• Life

• Maclean’s

• The Nation

• National Review

• The New Republic 

• People

• Sports Illustrated

• Time

• U.S. News & 
World Report

• Vanity Fair

https://www.ebsco.com/nl-nl
https://www.ebsco.com/products/digital-archives
https://www.ebsco.com/nl-nl/producten/tijdschriftarchieven
https://www.ebsco.com/nl-nl/producten/tijdschriftarchieven
https://www.ebsco.com/products/digital-archives/african-american-historical-serials-collection
https://www.ebsco.com/products/digital-archives/african-american-historical-serials-collection
https://www.ebsco.com/products/digital-archives/arte-publico-hispanic-historical-collection-series-1
https://www.ebsco.com/products/digital-archives/arte-publico-hispanic-historical-collection-series-1
https://www.ebsco.com/products/digital-archives/arte-publico-hispanic-historical-collection-series-1
https://www.ebsco.com/products/digital-archives/arte-publico-hispanic-historical-collection-series-2
https://www.ebsco.com/products/digital-archives/atla-historical-monographs-collection
https://www.ebsco.com/products/digital-archives/atla-historical-monographs-collection
https://www.ebsco.com/products/digital-archives/civil-war-primary-source-documents
https://www.ebsco.com/products/digital-archives/civil-war-primary-source-documents
https://www.ebsco.com/products/digital-archives/gateway-to-north-america
https://www.ebsco.com/products/digital-archives/gateway-to-north-america
https://www.ebsco.com/products/digital-archives/gateway-to-north-america
https://www.ebsco.com/products/digital-archives/gateway-to-north-america
https://www.ebsco.com/products/digital-archives/revolutionary-war-era-orderly-books
https://www.ebsco.com/products/digital-archives/revolutionary-war-era-orderly-books
https://www.ebsco.com/products/magazine-archives/the-atlantic-magazine-archive
https://www.ebsco.com/products/magazine-archives/architectural-digest-magazine-archive
https://www.ebsco.com/products/magazine-archives/architectural-digest-magazine-archive
https://www.ebsco.com/products/magazine-archives/art-magazine-collection-archive
https://www.ebsco.com/products/magazine-archives/art-magazine-collection-archive
https://www.ebsco.com/nl-nl/producten/tijdschriftarchieven/bloomberg-businessweek-magazine-archive
https://www.ebsco.com/nl-nl/producten/tijdschriftarchieven/bloomberg-businessweek-magazine-archive
https://www.ebsco.com/nl-nl/producten/tijdschriftarchieven/ebony-magazine-archive
https://www.ebsco.com/nl-nl/producten/tijdschriftarchieven/esquire-magazine-archive
https://www.ebsco.com/nl-nl/producten/tijdschriftarchieven/forbes-magazine-archive
https://www.ebsco.com/nl-nl/producten/tijdschriftarchieven/fortune-magazine-archive
https://www.ebsco.com/products/magazine-archives/jet-magazine-archive
https://www.ebsco.com/nl-nl/producten/tijdschriftarchieven/life-magazine-archive
https://www.ebsco.com/nl-nl/producten/tijdschriftarchieven/macleans-magazine-archive
https://www.ebsco.com/products/magazine-archives/the-nation-magazine-archive
https://www.ebsco.com/nl-nl/producten/tijdschriftarchieven/national-review-magazine-archive
https://www.ebsco.com/nl-nl/producten/tijdschriftarchieven/the-new-republic-magazine-archive
https://www.ebsco.com/nl-nl/producten/tijdschriftarchieven/people-magazine-archive
https://www.ebsco.com/nl-nl/producten/tijdschriftarchieven/sports-illustrated-magazine-archive
https://www.ebsco.com/nl-nl/producten/tijdschriftarchieven/time-magazine-archive
https://www.ebsco.com/products/magazine-archives/us-news-world-report-magazine-archive
https://www.ebsco.com/products/magazine-archives/us-news-world-report-magazine-archive
https://www.ebsco.com/products/magazine-archives/vanity-fair-magazine-archive
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Onderwerpspecifieke bronnen

Oplossingen voor academische instellingen

Collecties per vakgebied 
helpen studenten gericht 
onderzoek uit te voeren en 
de resultaten te vinden die 
zij nodig hebben.

http://www.ebsco.com
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Onderwerpspecifieke 
bronnen
EBSCO eBooks Subject Sets zijn meer dan 60 kant-en-
klare onderwerpspecifieke collecties van frontlisttitels.  
Populaire collecties zijn onder meer:

Onderwerpindexen helpen grondig literatuuronderzoek 
uit te voeren. EBSCO werkt samen met toporganisaties 
in verschillende disciplines wiens vakexperts de meest 
relevante materialen verzamelen en classificeren.

De American Psychological Association (APA) 
ontwikkelt naast haar gerenommeerde indexdatabank 
tevens diverse full-text- en multimediabronnen.

Daarnaast zijn er meer dan 300.000 DRM-vrije e-books 
over verschillende onderwerpen die gebruikers onder 
meer toestaan zonder in te loggen het volledige boek 
of een onbeperkt aantal hoofdstukken te downloaden.

• Arts & Humanities 
• Business & Finance
• Information & Technology 
• Medical 

• Social Sciences 
• Social & Cultural Issues 
• Science & Technology 
• Vocational Education

• APA PsycInfo® 

• APA PsycArticles®

• APA PsycBooks®

• APA PsycTests®

• APA PsycExtra®

• APA PsycTherapy®

https://www.ebsco.com/nl-nl
https://www.ebsco.com/nl-nl/producten/ebooks#sect3
https://www.ebsco.com/sites/g/files/nabnos191/files/acquiadam-assets/Subject-Indexes-eBrochure.pdf
https://www.ebsco.com/products/ebooks/drm-free-collections
https://www.ebsco.com/nl-nl/producten/onderzoeksdatabanken/apa-psycinfo
https://www.ebsco.com/nl-nl/producten/onderzoeksdatabanken/apa-psycarticles
https://www.ebsco.com/nl-nl/producten/onderzoeksdatabanken/apa-psycbooks
https://www.ebsco.com/nl-nl/producten/onderzoeksdatabanken/apa-psyctests
https://www.ebsco.com/nl-nl/producten/onderzoeksdatabanken/apa-psycextra
https://www.ebsco.com/nl-nl/producten/onderzoeksdatabanken/apa-psyctherapy


18

EBSCO Professional Services  

Oplossingen voor academische instellingen

EBSCO Professional Services 
is een waardevolle aanvulling 
op het team van uw bibliotheek, 
met diensten op het gebied 
van projectmanagement, 
authenticatie en meer.

https://www.ebsco.com/nl-nl
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EBSCO Professional  
Services  
Werk samen met EBSCO Professional Services om 
de kracht van uw oplossingen te optimaliseren, 
verwachtingen te overtreffen, uw missie te vervullen 
en de beste onderzoeksbeleving voor uw gebruikers 
te ontwikkelen.

Ons deskundige team kan helpen bij:
• Projectontwerp

• Projectmanagement

• Implementatie van bronnen voor contentintegratie

• Gestroomlijnde authenticatie

• Optimalisatie van de gebruikservaring

https://www.ebsco.com/nl-nl
https://www.ebsco.com/nl-nl/producten/ebsco-professional-services
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Laat EBSCO u helpen uw bronnen 
en oplossingen in harmonie te 
laten werken om uw studenten, 
docenten en alumni optimaal te 
ondersteunen.
Wilt u meer weten? Neem dan contact op!

Informatie aanvragen

http://www.ebsco.com
https://www.ebsco.com/nl-nl/request-information

