
Ontwikkel de beste
e-bookcollectie met GOBI
Elke bibliotheek heeft zijn eigen workflow. GOBI 
Library Solutions werkt met u samen om de 
specifieke wensen van uw bibliotheek te leren 
kennen. Welke doelstellingen u ook heeft qua 
collectieontwikkeling, GOBI kan helpen.

U kunt op één plek kiezen uit het breedste scala aan aanschafmodellen, 
toegangsopties en platformen, en beschikt daardoor over een 
acquisitieproces op maat van uw unieke behoeften.

Klik op de links hiernaast voor meer informatie over aanschafmodellen, 
collectieontwikkelingsservices, platformpartners en andere manieren 
waarop GOBI e-bookacquisitie ondersteunt.
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Bibliotheken gebruiken verschillende acquisitiemethodes die 
GOBI allemaal op geintegreerde wijze ondersteunt. Bij het 
bestellen van e-books kunt u:

Elk van de volgende aanschafmodellen maakt gebruik van 
GOBI’s geprofileerde metadata voor selectiebeslissingen, 
waardoor u precies die titels krijgt die u nodig heeft, en 
tegelijkertijd profiteert van duplicatiecontrole voor alle 
formaten, catalogiseringsrecords en workflowondersteuning.

• Kiezen uit het 
breedste scala aan 
aanschafmodellen

• Uw holdings in GOBI 
bekijken om te zien wat u 
momenteel in uw collectie 
heeft en wat aangeschaft 
kan worden

• Profiteren van 
ontdubbeling bij 
bestellingen, voor 
alle modellen en alle 
verschijningsversies

• Tijd besparen bij 
titelselectie, en ervan 
verzekerd zijn dat passende 
content aangeschaft wordt

Aanschafmodellen voor e-books
Kies een model of mix om een collectie samen 
te stellen die aansluit op het budget en de 
collectieontwikkelingsstrategie van uw bibliotheek.

Individuele 
titelselectie

eCollections

Demand-Driven 
Acquisition (DDA)

Evidence-Based 
Acquisition (EBA)

eApproval Plans

eSeries

Klik op de links hieronder voor meer informatie.

Losse aanvragen of leskopieën

Gebruik- / datagedreven:

Brede toegang:



GOBI biedt meer dan 3 miljoen e-books op meer dan 25 uitgevers- en 
leveranciersplatformen. Wanneer u een e-book bestelt via GOBI, kunt u erop 
vertrouwen dat deze titel niet al eerder is aangeschaft, of beschikbaar is voor 
eindgebruikers via een eCollection, EBA-programma of DDA-programma. 
U kunt, afhankelijk van het aanbod van de uitgever, uw gewenste 
toegangsmodel kiezen: 1, 3 of onbeperkte gebruikers, concurrent access of 
non-linear lending.

• Duplicatiecontrole tegen alle huidige 
holdings ( e-books en printboeken)

• Inzicht in alle platformen waarop een titel 
beschikbaar is, inclusief prijzen voor elk

• Catalogiseringsservices die de e-books 
eenvoudig vindbaar maken voor gebruikers

• Previews in GOBI van de e-books op het 
uitgevers- of leveranciersplatform

• Individuele titelbestellingen zijn 
zeer geschikt voor aanvragen 
van studenten en docenten

• Perfect voor leskopieën

• Een uitstekende aanvulling 
op andere, bredere 
aanschafmodellen

Voordelen van losse titel-
bestellingen via GOBI:

Overwegingen:

’eBooks in 
Minutes’ service

Meer dan 2 miljoen e-books 
op de volgende uitgevers- en 
leveranciersplatformen zijn 
al binnen enkele minuten 
nadat u deze in GOBI 
aanschaft beschikbaar voor 
uw gebruikers:

• EBSCO eBooks

• IGI Global

• ProQuest Ebook Central

• R2 Digital Library

• Taylor & Francis eBooks

Individuele titelselectie
Vul uw collectie aan met losse titels en bied 
gebruikers snel en simpel toegang.



Met DDA-programma’s kunnen bibliotheken e-books beschikbaar stellen aan gebruikers alvorens deze aan te 
schaffen. Een e-book wordt pas aangekocht wanneer deze significant gebruikt wordt (zoals gedefinieerd door 
de bibliotheek of het platform). GOBI’s ‘multi-vendor’-programma integreert met uw bibliotheekprofiel en zorgt 
ervoor dat u geen relevante content mist. De betrouwbare ontdubbelingsservice en waardevolle technische 
services zorgen voor een volledig geautomatiseerde DDA-workflow.

• Duplicatiecontrole

• ‘Multi-vendor’-opties

• Records voor discovery en catalogisering

• Beheer van uw DDA-titelpool

• Digitale facturatie van aangeschafte titels

• Integratie met alle andere acquisities in GOBI

• De mogelijkheid DDA-statussen in GOBI te 
bekijken en rapporteren

• Optie om handmatig titels aan uw  
DDA-titelpool toe te voegen

• U kunt een breed scala aan titels 
beschikbaar stellen aan gebruikers 
zonder kosten vooraf

• Een e-book wordt pas aangeschaft als 
deze daadwerkelijk gebruikt wordt

• U stelt de parameters voor het DDA-
programma in en heeft daardoor 
controle over de opgenomen titels

• Perfect voor bibliotheken met een 
beperkt budget, of als aanvulling op 
andere aanschafmodellen

Voordelen van DDA via GOBI:Overwegingen:

GOBI biedt DDA-
programma’s voor de 
volgende partners:

• EBSCO eBooks

• JSTOR

• ProQuest Ebook Central

Demand-Driven  
Acquisitions (DDA) 
Creëer een naadloze gebruikservaring en 
koppel acquisitie aan directe vraag.



EBA biedt u de flexibiliteit te kiezen voor brede of juist specifieke toegang 
tot content van een uitgever, betrekt gebruikers bij contentselectie, en 
zorgt voor weloverwogen aankoopbeslissingen.

• Voorziet gebruikers van kwaliteitscontent 
in de vorm van backlist- of frontlisttitels

• U kunt e-books aanschaffen op basis 
van gebruik en andere door GOBI 
aangeleverde data

• U kunt bij de start van het programma 
een budget bepalen

• Perfect voor bibliotheken die op 
hun budget willen letten en willen 
aanschaffen op basis van gebruik

• Geen gebruiksrestricties; onbeperkte 
toegang en DRM-vrij

• Gebruiksdata, rapporten en 
selectieondersteuning

• Duplicatiecontrole

• Eenvoudige identificatie van titels die 
al tot uw collectie behoren of in een 
EBA-programma zitten

• Integratie met uw lokale systeem

• Kwaliteitsrecords voor catalogisering 
op maat van uw bibliotheek

Overwegingen: Voordelen van EBA via GOBI:

GOBI biedt EBA-
programma’s 
voor de volgende 
uitgeversplatformen:*

• IGI Global

• Taylor & Francis

• Wiley

* Beschikbaarheid kan verschillen per land/regio.

Evidence-Based Acquisition (EBA)
Schaf e-books aan op basis van gebruik en andere 
door GOBI aangeleverde gtegevens.

Lees de ervaring van een klant: 

Verbetering van workflows en 
efficiëntie met EBA via GOBI – 
Massey University (Engels)

https://www.ebsco.com/resources/success-story/improving-workflow-efficiencies-evidence-based-acquisition-through-gobi
https://www.ebsco.com/resources/success-story/improving-workflow-efficiencies-evidence-based-acquisition-through-gobi
https://www.ebsco.com/resources/success-story/improving-workflow-efficiencies-evidence-based-acquisition-through-gobi


GOBI werkt samen met academische topuitgevers en biedt digitale 
collecties aan die gehost worden op de uitgeversplatformen. Na 
lancering van een nieuwe eCollection kunt u alle informatie, inclusief 
de opgenomen titels, bekijken in GOBI. Daarnaast profiteert u van 
een scala aan aanvullende services, zoals duplicatiecontrole over alle 
aanschafmodellen en hulp bij het selecteren van passende collecties.

GOBI biedt 
eCollections aan 
voor de volgende 
uitgeversplatformen:*

• Bloomsbury

• Cambridge 
University Press

• Duke University 
Press

• Edward Elgar

• Elsevier

• IGI Global 

• John Benjamins

• Knowledge 
Unlatched 

• Manchester 
University Press

• Oxford University 
Press

• Project MUSE

• SAGE 

• Springer

• Taylor & Francis

• Wiley

• World Scientific

eCollections 
Schaf een onderwerpspecifieke collectie 
e-books aan en krijg eeuwigdurende 
toegang op het uitgeversplatform.

•  Veel kwaliteitscontent voor 
relatief lage kosten per titel

• Eeuwigdurende eigendom  
van de titels

• Keuze uit frontlist- of 
backlistcollecties

•  Centrale klantenservice voor alle via GOBI 
afgenomen eCollections

• Beperkt aantal individuele facturen 
door collectieaanschaf

• Duplicatiecontrole

• Maatwerkrecords voor catalogisering

• Zichtbaarheid van alle content in  
de eCollection

• Zowel individuele als consortiumaanschaf 
mogelijk

Overwegingen: Voordelen van eCollections via GOBI:

* Beschikbaarheid kan verschillen per land/regio.



Met de eApproval Plans van GOBI stelt u een nauwkeurig profiel op met criteria die 
passen bij uw collectieontwikkelingsdoelstellingen. Relevante titels kunnen automatisch 
geleverd worden, of er kan een attendering verstuurd worden aan de hand waarvan 
u besluit over aanschaf. eApproval Plans kunnen ‘e-only’ of ‘e-preferred’ zijn. E-only 
betekent dat alleen relevante e-books geselecteerd worden. E-preferred houdt in dat 
ook gedrukte boeken geselecteerd kunnen worden, bijvoorbeeld wanneer er geen 
passend e-book is.

•  Perfect voor bibliotheken die er 
zeker van willen zijn dat zij de 
specifieke frontlistcontent krijgen 
die past bij hun behoeften

• U kunt kiezen voor automatische 
levering of voor attenderingen 
bij passende titels

• U ontvangt relevante content die 
aansluit op uw specifieke wensen

• Uw team bespaart veel tijd bij 
selectie en acquisitie

• U profiteert van GOBI’s 
gerenommeerde metadata

Overwegingen: Voordelen van eApproval  
Plans via GOBI:

Profielen voor eApproval Plans 
kunnen opgezet worden op 
basis van de volgende criteria:

• Uitgever

• Taal

• Contentniveau

• Editie

• Prijs

• LC-classificatie

• Onderwerp

• En meer

eApproval Plans
Stel een maatwerkcollectie samen door 
attendering bij of automatische levering van 
titels die passen bij uw specifieke criteria.



eSeries
Zorg voor complete dekking met toegang 
tot elk deel van een digitale reeks, 
aangeboden op het uitgeversplatform.

De eSeries-service van GOBI helpt bibliotheken gemakkelijk digitale reeksen aan 
te schaffen en te beheren. GOBI’s aanbod omvat ruim 525 eSeries op meer dan 10 
uitgeversplatformen, en ondersteunende diensten voor stroomlijning en beheer. Elk 
kwartaal publiceert GOBI lijsten met Featured New Series waarin u snel en simpel 
nieuwe en populaire reeksen vindt.

• Perfect voor klanten die handmatig 
eSeries op verschillende 
uitgeversplatformen beheren 
en deze workflow graag willen 
stroomlijnen

• Zoek, maak en genereer activiteits-
rapporten voor eSeries in GOBI

• Cataloguseringsrecords op maat en 
digitale facturatie voor alle delen

• Duplicatiecontrole

• Automatische ontvangst van nieuwe 
delen wanneer deze beschikbaar worden

Overwegingen: Voordelen van eSeries via GOBI:

• Publisher

• Language

• Content Level

• Edition

• Price

• LC Class

• Subject

• And more 

Via GOBI zijn eSeries op de 
volgende uitgeversplatformen 
beschikbaar:

• Bloomsbury

• Brill

• Cambridge University Press

• Duke University Press

• CQ Press

• CRC Press

• Elsevier

• John Benjamins

• Oxford University Press

• Sage

• Taylor & Francis

• Wiley

• World Scientific



DRM-vrije e-books
Stel gebruikers in staat e-books te 
lezen en gebruiken waar, wanneer 
en hoe zij dat willen.

GOBI biedt het ruimste aanbod aan DRM-vrije e-bookopties in één tool. Ontdek meer 
dan 1 miljoen DRM-vrije e-books op zowel uitgevers- als leveranciersplatformen.

Wat betekent het als een boek DRM-vrij is?

• Perfect voor onderwijs op 
afstand en voor lesmaterialen 
waarvoor onbeperkt gebruik 
nodig is

• Zeer geschikt voor gebruikers die 
waarde hechten aan flexibiliteit 
en eenvoudige toegang

• DRM-vrije titels zijn eenvoudig te vinden 
in GOBI; in de bibliografische records van 
deze e-books staat de optie “Unlimited 
User | DRM-free” tussen de beschikbare 
aanschafmodellen

• De DRM-vrije sectie van de Spotlight Lists 
in GOBI helpt snel en simpel DRM-vrije 
titels te ontdekken

• Zeer eenvoudig in gebruik; nagenoeg 
geen training of ondersteuning nodig

Overwegingen: Voordelen van DRM-vrije 
e-books via GOBI:

• Publisher

• Language

• Content Level

• Edition

• Price

• LC Class

• Subject

• And more 

Er zijn DRM-vrije Spotlight 
Lists over onderwerpen als:

• Bedrijfsleven en 
economie

• Commercie en 
financiën

• Engelse en 
Amerikaanse 
literatuur

• Geschiedenis

• Interne 
geneeskunde

• Onderwijstheorie 
en -praktijk

• Rechten

• Sociaal welzijn

• Sociologie

• Taalkunde

• Technologie

• En meer

• Ongelimiteerde gelijktijdige gebruikers

• Geen beperkingen voor printen, opslaan, downloaden of kopiëren/plakken

• Geen externe software of additionele log-in (naast authenticatie) nodig voor 
volledige e-bookdownloads

• Gedownloade bestanden verlopen niet

Meld u aan voor onze 
nieuwsbrieven en blijf op de 
hoogte van nieuwe Spotlight 
Lists en meer.

https://more.ebsco.com/preference-center.html
https://more.ebsco.com/preference-center.html


Open access
Ontdek open access (OA) e-books 
direct in uw acquisitieworkflow.

De open-access-beschikbaarheid van e-books is nu zichtbaar in de 
bibliografische records in GOBI. Hierdoor kunnen bibliothecarissen direct 
zien of er een OA-versie van de door hen gewenste titel is. In de ‘DRM-
Free’ en ‘Open Access’ secties van de Spotlight Lists in GOBI kunnen zij 
daarnaast lijsten met OA-boeken per uitgever vinden. 

Voor toegang tot OA-titels kunnen bibliotheken de uitgeverslinks in het 
tabblad ‘eBook Services’ in GOBI gebruiken. 

De Open Access Collection van EBSCO eBooks omvat duizenden OA-titels 
van gerenommeerde university presses en wetenschappelijke uitgevers. 
De collectie, die ontwikkeld is om bibliotheken te helpen tijd te besparen 
bij het zoeken naar betrouwbare en kwalitatief goede OA-content, biedt 
kosteloos toegang tot een groeiende selectie DRM-vrije full-texttitels op 
het EBSCOhost-platform.  

Wilt u toegang aanvragen tot de EBSCO eBooks Open Access Collection? 
Klik dan hier of neem contact met ons op voor meer informatie.

Open-access-titels van 
de volgende uitgevers en 
platformen zijn zichtbaar 
in GOBI:

• Cambridge University Press 

• De Gruyter 

• Duke University Press 

• EBSCO eBooks

• John Benjamins 

• Knowledge Unlatched

• Manchester University Press 

• Oxford University Press 

• Taylor & Francis

Open Access Collection van EBSCO eBooks

https://more.ebsco.com/open-access-ebooks-1642792-lp.html


Ondersteuning bij collectieontwikkeling
Maak gebruik van de kennis en deskundigheid 
van uw GOBI Collection Development Manager 
om de beste collectie samen te stellen.

• Prijswinnaars en titels met  
goede reviews

• DRM-vrije lijsten

• Subject Sets van EBSCO eBooks

• Medisch-wetenschappelijke lijsten

• Populaire fictie en nonfictie

• Onderwerpspecifieke lijsten

• Booklist

• Book News Reviews

• Choice

• Doody’s Review Service™

• Library Journal

• Publishers Weekly

• GOBI neemt een lijst van printtitels 
en bekijkt van welke titels e-books 
beschikbaar zijn

• GOBI biedt een lijst van beschikbare 
e-booktitels en de bibliotheek selecteert 
aan te schaffen titels

Spotlight Lists zijn selecties van door 
bibliothecarissen aanbevolen boeken. 
Duik in de lijsten om nieuwe en relevante 
titels te ontdekken, en schaf lijsten in hun 
geheel aan of selecteer individuele titels.

Er zijn Spotlight Lists in verschillende 
categorieën, zoals:

GOBI bevat boekrecensies van een 
aantal gerenommeerde bronnen. 
Deze kunnen helpen bij titelselectie en 
aanschafbeslissingen. Nieuwe recensies 
worden kort na publicatie in GOBI 
opgenomen.

GOBI bevat recensies van:

GOBI biedt een service waarbij 
printboeken vervangen kunnen worden 
door e-books, bijvoorbeeld om onderwijs 
en onderzoek op afstand optimaal te 
ondersteunen. U bespaart veel tijd en 
kunt snel en simpel digitale versies 
aanschaffen van veelgebruikte printtitels.

Spotlight Lists Recensies Vervanging print door digitaal

Laat GOBI’s Collection Development Managers u helpen de doelstellingen van uw bibliotheek op het gebied van e-bookacquisitie en 
collectieontwikkeling te bereiken. GOBI biedt diverse ondersteunende services die u helpen de beste titels te vinden en selecteren. Bied uw 
gebruikers waar en wanneer zij het nodig hebben toegang tot passende e-books voor onderwijs en onderzoek.



Platformpartners
De ruimste keuze aan uitgevers- en 
leveranciersplatformen op één plek.

GOBI werkt samen met topuitgevers en -leveranciers om bibliotheken op één plek te voorzien van de grootste selectie aan 
e-bookplatformen. In GOBI ziet u direct op welke platformen een titel verkrijgbaar is, evenals de beschikbare toegangsmodellen. 
Centrale, gestroomlijnde workflows voor de selectie, bestelling en levering van e-books op de verschillende platformen zorgt voor 
aanzienlijke tijdsbesparing. U profiteert daarnaast van ontdubbeling over alle platformen, verschijningsversies en aanschafmodellen.

*Beschikbaarheid kan verschillen per land/regio

• Al Manhal

• Bloomsbury

• Brill

• Cairn.info

• Cambridge University  
Press Online

• De Gruyter

• Digitalia Hispanica

• Duke University Press

• EBSCO eBooks

• Edward Elgar

• Elsevier ScienceDirect

• GALE Virtual Reference Library 
(GVRL)

• IGI Global Online

• John Benjamins 

• JSTOR

• Knowledge Unlatched 

• Manchester University Press

• Oxford University Press

 – Oxford Clinical  
Psychology Online

 – Oxford Handbooks Online

 – Oxford Medicine Online

 – Oxford Reference Online

 – Oxford Scholarly  
Editions Online

 – Oxford UPSO (University 
Press Scholarship Online) 

• Project MUSE 

• ProQuest Ebook Central

• Rittenhouse R2 Digital Library

• SAGE Knowledge

• SpringerLink

• Taylor & Francis eBooks

• Wiley Online Library

• Wolters Kluwer Ovid

• World Scientific

Beschikbare e-bookplatformen in GOBI*



Ontdek meer  
over GOBI 

GOBI is een workflowtool die zowel individuele bibliotheken als 
consortia en inkoopgroepen ondersteunt bij selectie, samenwerking 
en acquisitie. Naast gedrukte boeken van duizenden academische 
topuitgevers, beschikken klanten in GOBI ook over het breedste 
aanbod aan e-bookleveranciers. Doordat we alle versies van een titel 
kennen en linken, en inzicht hebben in de historische aankopen en 
bestelgegevens van uw bibliotheek, kunnen we u direct informeren 
over duplicatie. Wanneer u kiest voor GOBI, bespaart u veel tijd 
dankzij deze duplicatiecontrole, onze workflowondersteuning en 
catalogiseringsrecords op maat van uw bibliotheek.

Ga vandaan nog aan de slag met uw e-bookcollectie.

Klik hier om meer informatie over GOBI aan te vragen.

Volg ons op sociale media

Aanmelden voor EBSCO’s 
nieuwsbrieven

Blijf op de hoogte van 
het laatste nieuws

Twitter

Blog

Facebook

LinkedIn

https://more.ebsco.com/gobi-ebrochure-1498850-lp.html
https://more.ebsco.com/preference-center.html
https://more.ebsco.com/preference-center.html
https://twitter.com/EBSCOBenelux
https://www.ebsco.com/nl-nl/blogs/ebscopost
https://www.facebook.com/EBSCOInfoServices/
https://www.linkedin.com/company/ebsco-information-services/mycompany/

