
Bekijk collectietypes, 
gebruikersmodellen, 
bestelopties en  
meer door op de 
iconen te klikken.

Ga op ontdekkingsreis met EBSCO eBooks™!

Toegankelijkheid 

Collecties en 
toegangsmodellen

Bestelopties

Mobiele app en 
andere nieuwe 
ontwikkelingen

Vind het juiste e-bookmodel voor uw organisatie.



Niet alle e-bookmodellen en -collecties zijn gelijk, en het is belangrijk 
een oplossing te kiezen die aansluit op uw wensen en budget. Ontdek 
de verschillende mogelijkheden hieronder en neem contact met ons 
op om te bekijken welke optie het beste past bij uw organisatie.

Soorten e-bookcollecties: 
(Klik op de collectiesoort voor meer informatie)

Eigendomscollecties (eenmalige aanschaf, eeuwig in eigendom)

Abonnementscollecties (vernieuwbare e-bookabonnementen)

* Short-Term Loans zijn een uitzondering; bespreek de mogelijkheden met uw  
   EBSCO contactpersonen.

Toegangsmodellen
Kies het meest geschikte model 
voor uw gebruikers:

1 Book 1 User (1B1U): Beschikbaar voor 
één gelijktijdige gebruiker

1 Book 3 User (1B3U): Beschikbaar voor 
drie gelijktijdige gebruikers

1 Book Unlimited User (1BUU): 
Beschikbaar voor een onbeperkt aantal 
gelijktijdige gebruikers

DRM-vrij: Zonder beperkingen 
beschikbaar voor een onbeperkt aantal 
gelijktijdige gebruikers. Beschikbaar  
voor een select aantal uitgevers

Concurrent Access: Beschikbaar voor  
een onbeperkt aantal gebruikers tot een  
X aantal gebruiksmomenten per jaar

E-bookcollecties
Volg de route die past bij uw 
gebruikers en uw budget

Featured Collections

Abonnementscollecties

DDA-collecties*

Subject Sets Maatwerkcollecties

Lokale e-booksIndividuele e-books

www.ebsco.com/nl-nl/producten/ebooks 
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Wanneer er veel vraag is naar grote aantallen e-books over een breed scala 
aan onderwerpen, is het aanleggen van een eigendomscollectie een goede 
keuze. EBSCO’s omvangrijke e-bookcollecties zijn geschikt voor organisaties 
die titels willen kunnen kiezen in categorieën zoals prijswinnaars, nieuwe 
releases en DRM-vrije titels.

• Grote e-bookcollecties over veel 
verschillende onderwerpen, 
samengesteld door 
collectieontwikkelingsspecialisten

• U schaft de titels eenmalig aan en  
heeft ze voor altijd in uw bezit

• De kwaliteitscollecties bevatten waar 
mogelijk frontlisttitels

• Duizenden DRM-vrije e-bookcollecties 
bieden onbeperkte gebruikerstoegang

• Beschikbaarheid van toegangsmodellen wordt 
door de uitgever bepaald

• Het eigendomsmodel verzekert eeuwigdurende 
toegang tot titels. Overweeg abonnementsopties 
voor ruimere toegang tot een breed scala aan 
titels in verschillende disciplines

• Schaf complete collecties aan of kies individuele 
titels in de EBSCOhost Collection Manager (ECM) - 
Bekijk bestelopties

• Featured Collections zijn tevens beschikbaar via  
GOBI® - Bekijk bestelopties

Voordelen van  
Featured Collections:

Goed om te weten:

Populaire Featured 
Collections:

• Antiracist Reading

• COVID-19 Collection

• Climate Change

• Diversity in the Workplace

• Doody’s Special Topics - 
Telehealth

• DRM-Free - Diversity, 
Inclusion and Social Justice

• Homeschooling Resources

• Multicultural Studies

Schaf volledige collecties of individuele titels aan. Bekijk bestelopties

Featured Collections 
Populaire keuze voor eigendom 
van complete e-bookcollecties
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Het kan het lastig zijn op efficiënte wijze uit duizenden bestsellerlijsten 
de e-books te selecteren die passen bij de wensen van uw bibliotheek 
en uw gebruikers. Subject Sets zijn onderwerpspecifieke collecties met 
kwaliteitstitels die snel en eenvoudig bekeken, aangeschaft en aan 
gebruikers beschikbaar gesteld kunnen worden. 

• Nieuwe e-books over populaire 
onderwerpen

• Samengesteld door EBSCO’s 
ervaren bibliothecarissen 

• Elke Subject Set bevat e-books 
die de afgelopen twee jaar 
uitgegeven zijn, en er is geen 
duplicatie tussen de sets

• Twee keer per jaar, in februari en augustus, 
worden nieuwe Subject Sets gelanceerd –  
Meld u aan voor de Knowing eBooks 
nieuwsbrief en blijf op de hoogte.

• Beschikbaarheid van toegangsmodellen wordt 
door de uitgever bepaald

• Schaf de Subject Sets aan in de EBSCOhost 
Collection Manager (ECM) - Bekijk bestelopties

• Subject Sets zijn tevens beschikbaar als  
Spotlight Lists in GOBI - Bekijk bestelopties

Voordelen van Subject Sets:Goed om te weten:

Populaire Subject Sets:
• American Contemporary Issues

• American Contemporary Issues

• Accessibility & Disability Studies

• Education

• Emergency Management

• Energy & Green Technologies

• Epidemiology

• Fine Arts & Music

• Leadership & Management

• Library Science

• Public Health

• Urban Studies

Subject Sets 
Betrouwbare keuze voor eigendom van 
onderwerpspecifieke frontlisttitels

Schaf volledige collecties of individuele titels aan. Bekijk bestelopties
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Wanneer u een beperkt budget heeft en veel e-books over specifieke 
onderwerpen zoekt, zijn abonnementscollecties een goede keuze. Deze 
door experts samengestelde collecties bevatten variërende aantallen titels 
en bieden onbeperkte gebruikerstoegang tot wetenschappelijke e-books 
van gerenommeerde uitgevers.

• Grote selecties titels over populaire 
onderwerpgebieden

• Nieuwe e-books worden regelmatig kosteloos 
toegevoegd

• Onbeperkte toegang tot alle e-books elimineert 
turnaways

• Een betaalbare manier om een grote hoeveelheid 
content aan te schaffen tegen lage kosten per titel

• Vormt een sterke basis met elementaire content die 
essentieel is voor curricula en onderzoek

• Niet alle leveranciers verwerken  
abonnementen op dezelfde  
manier. EBSCO informeert uw  
bibliotheek over toegevoegde en  
verwijderde titels, gebruikt geen ‘opvulmateriaal’ en meldt voor frontlisttitels de 
publicatiedatum van het MARC-record. 

• Alle abonnementscollecties worden aangeboden op jaarlijks vernieuwbare basis

• Vervanging of verwijdering van titels vindt plaats aan het eind van elk semester 
om onderwijsproblemen te voorkomen

• Abonnementscollecties kunnen alleen direct bij uw EBSCO-contactpersonen 
aangeschaft worden

Voordelen van EBSCO eBooks 
abonnementscollecties: Goed om te weten:

Populaire 
abonnementscollecties:
• Academic 

• Business   

• Clinical   

• Education

• Harvard Business 
Review Press

• High School  

• History  

• Nursing  

• Psychology

• Religion

Abonnementscollecties
Een budgetvriendelijke keuze voor een 
grote hoeveelheid relevante e-books

Alle abonnementen bieden onbeperkte gebruikerstoegang

www.ebsco.com/nl-nl/producten/ebooks 
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Op zoek naar een unieke e-bookcollectie? EBSCO’s ervaren 
collectieontwikkelingsteam helpt u graag bij het maken van een 
maatwerkcollectie met titels die passen bij de specifieke e-bookwensen 
van uw bibliotheek. Vertel ons uw criteria en onze experts stellen een 
collectie samen van te overwegen titels.

• Unieke e-bookcollecties die EBSCO’s collectieontwikkelingsexperts speciaal voor uw 
organisatie samenstellen

• Keuze uit elke gewenste combinatie van toegangsmodellen, van eigendom tot DDA 
tot Concurrent Access

• U kunt ingaan op niche onderwerpen die bij de unieke onderzoekswensen van uw 
gebruikers passen

• Beschikbaarheid van toegangsmodellen wordt door de uitgever bepaald

• Maatwerkcollecties kunnen alleen direct bij uw EBSCO-contactpersonen 
aangeschaft worden

Voordelen van de maatwerkcollecties van EBSCO eBooks:

Goed om te weten:

Soorten 
maatwerkcollecties:
EBSCO hecht veel waarde aan het maken 
van e-bookcollecties die aansluiten op 
de doelstellingen en initiatieven van uw 
bibliotheek. Enkele voorbeelden van 
maatwerkcollecties:

Maatwerkcollecties
Een keuze op maat voor uw 
organisatie

www.ebsco.com/nl-nl/producten/ebooks 

• Agribusiness

• Biblical Studies

• Global Supply 
Chain

• Inspiring Women

• Marriage and 
Family Therapy

• Medical 
Technology

• Nursing 
Examination Prep

• Oncology Nursing

• Pastoral Ministry

• Petroleum 
Engineering

• Tourism 
Marketing

mailto:mailnl%40ebsco.com?subject=Request%20for%20Assistance%20from%20EBSCO%20eBooks%20Brochure
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Houd uw budget en het collectieontwikkelingsproces onder controle met het EBSCO 
Demand-Driven Acquisition (DDA) programma.

Hoe gaat het in zijn werk? Stel op basis van specifieke criteria DDA-titellijsten 
samen in de EBSCOhost Collection Manager (ECM), en stel de bibliografische records 
beschikbaar aan uw gebruikers. Een titel wordt pas aangeschaft wanneer een 
gebruiker het e-book opent, waardoor alleen titels die daadwerkelijk gebruikt worden, 
gekocht worden.

• Eenvoudige optie om controle 
te houden over de aanschaf van 
specifieke EBSCO eBooks

• U ontwikkelt een e-bookcollectie 
die gegarandeerd aansluit op 
de onderzoekswensen van uw 
gebruikers

• Gebruikers kunnen gemakkelijk 
titels in uw e-bookcollectie 
zoeken en vinden

• Passend model ter aanvulling op uw 
bibliotheekcollectie; vormt geen vervanging 
voor gekochte of geleaste boeken

• Beschikbaarheid van toegangsmodellen 
wordt door de uitgever bepaald

• Een DDA-collectie is een handige optie 
waarvan u het beheer zelf kunt uitvoeren  
in ECM en GOBI. 
Bekijk bestelopties

Voordelen van DDA-collecties: Goed om te weten:

Een e-book wordt automatisch 
aangeschaft wanneer een 
gebruiker:

Soorten DDA:

• Het e-book 10 minuten bekijkt

• Door 10 pagina’s van het e-book bladert

• Een deel van het e-book downloadt

• Een deel van het e-book per e-mail verstuurt

• Een deel van het e-book afdrukt

• Aanschaf

• Short-Term Loan (STL)

• Een vastgesteld aantal STL’s, gevolgd 
door aanschaf

• Een combinatie van aanschaf en STL

DDA (Demand-Driven 
Acquisition)
De keuze voor gegarandeerd gebruik
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Het is niet gemakkelijk om één plek te vinden waar u 
verschillende soorten content in diverse talen kunt vinden. 
EBSCO werkt samen met topuitgevers van over de gehele 
wereld om e-books in een groot aantal talen aan te bieden. 
U heeft keuze uit kwaliteitstitels van zowel internationale als 
lokale uitgevers.

Voorbeelden van Nederlandstalige 
topuitgevers:

• Bohn Stafleu van Loghum

• Boom Uitgevers Den Haag

• Noordhoff Uitgevers B.V.

• Uitgeverij Coutinho

• Uitgeverij Koninklijke van Gorcum

E-books in een  
groot aantal talen
van gerenommeerde uitgevers 
van over de gehele wereld
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EBSCO eBooks  kunnen nu in de EBSCO-app gedownload en gelezen worden zonder dat u daarvoor een Adobe ID of 
aparte leesapp nodig heeft. Download de app in iTunes of Google Play en u kunt:

• Altijd en overal EBSCO eBooks downloaden en lezen

• Delen van de tekst markeren, pagina’s bookmarken en zoeken in gedownloade titels

• In elke fase van het onderzoeksproces stappen, onderweg naar informatie zoeken, gebruikmaken van tools voor 
delen en citeren, en informatie opslaan in mappen om deze later te lezen

• De optie onlangs bekeken items, recente zoekopdrachten en opgeslagen zoekopdrachten te bekijken, of nieuwe 
content te vinden op basis van eerdere activiteiten

Nu beschikbaar voor  
Apple- en Androidtoestellen

De nieuwe  
EBSCO-app:
Vind en lees EBSCO eBooks  
op elke locatie

www.ebsco.com/nl-nl/producten/ebooks 

Noot: Om EBSCO eBooks te kunnen downloaden, moeten gebruikers in de app aangemeld zijn met hun 
persoonlijke gebruikersaccount of via single sign-on. Als een gebruiker met een institutioneel account ingelogd is, 
wordt hij gevraagd om met zijn gebruikersaccount in te loggen, tenzij het e-book DRM-vrij beschikbaar is.  
Lees meer op EBSCO Connect.

http://www.ebsco.com/nl-nl/producten/ebooks 
https://connect.ebsco.com/s/article/EBSCO-App-Quick-Start-Guide?language=en_US


De EBSCO eBook Manager is een innovatieve nieuwe set functies 
waarmee bibliotheken op efficiënte wijze hun e-bookcollecties beheren 
en effectief kunnen reageren op verzoeken, gebruik en vraag. 

• Gebruiksstatistieken en turnaways die direct in de interface beschikbaar zijn; u hoeft geen aparte rapportages op te vragen 

• Belangrijke datapunten over e-booktoegang 

• De mogelijkheid snel te bepalen of e-books die door medewerkers van uw organisatie aangevraagd worden beschikbaar zijn en zo ja, 
of de huidige toegangsmodellen voldoende zijn om aan de vraag te beantwoorden 

• Een ISBN-zoekoptie zodat u direct kunt zien of u de titel al digitaal in uw collectie heeft of kunt aanschaffen via EBSCO

• De mogelijkheid om eenvoudig titels te upgraden of aan te kopen in ECM of GOBI 

• Controle over de downloadinstellingen voor uw volledige collectie, gespecificeerd per toegangsmodel of op individueel titelniveau 

• De mogelijkheid om een door u bepaald aantal “exemplaren” te reserveren voor online gebruik

Verbeterde beheermogelijkheden 
voor EBSCO eBooks

www.ebsco.com/nl-nl/producten/ebooks 

Deze nieuwe functionaliteit  
is nu beschikbaar! 
Neemt u contact op met uw EBSCO-
contactpersonen voor meer informatie.

Met de EBSCO eBook Manager behoudt uw bibliotheek de controle en worden uw workflows  
gestroomlijnd in de intuïtieve interface van de EBSCOhost® Collection Manager (ECM). 

Verkrijg relevante inzichten over uw EBSCO eBooks collectie met:

EBSCO eBook Manager

http://www.ebsco.com/nl-nl/producten/ebooks 


Het is belangrijk dat bibliotheken hun gebruikers een volledig 
toegankelijke onderzoeksbeleving bieden die hen op snelle en 
eenvoudige wijze helpt e-books te vinden en te lezen, en die een 
modern design kent.

• Een compleet uitgeruste EPUB-lezer met herschikbare tekst en linking, plus toegankelijkheidsfuncties voor 
gebruikers die vertrouwen op schermlezers

• Een intuïtief en aantrekkelijk platform dat zorgt voor efficiënt en gebruiksvriendelijk onderzoek

• Een volledig toegankelijke gebruiksbeleving voor e-books in EPUB (HTML) en PDF-format

• Opties om volledige e-books of hoofdstukken vanuit de inhoudsopgave te citeren, delen en downloaden

• Een door gebruikers getest ontwerp dat alle lezers een positieve gebruiksbeleving biedt

• Snel inzicht in of titels vrij of in gebruik zijn, evenals de toegangsniveaus die voor uw organisatie beschikbaar zijn

De nieuwe interface van EDS biedt onder meer:

EBSCO vernieuwt de gebruikservaring 
van EBSCO Discovery Service.

Wilt u meer weten? Neemt u dan 
contact met ons op.

Nieuwe 
ontwikkelingen
Snel en simpel toegang via een 
strakke, moderne interface

www.ebsco.com/nl-nl/producten/ebooks 

Noot: De nieuwe interface wordt gefaseerd uitgerold zodat dat iedereen op een passend moment over gaat (op basis van configuraties en 

profielen). Meldt u zich aan voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.
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Toegankelijkheid van e-books voor alle gebruikers is een topprioriteit. EBSCO werkt met bibliotheken samen om 
positieve belevingen voor iedereen te verzorgen. Lees hier meer over enkele van de manieren waarop EBSCO 
werkt aan de meest gebruiksvriendelijke e-bookbeleving.

• Alle soorten gebruikersbehoeften staan centraal: EBSCO zorgt ervoor dat alle workflows waarneembaar, 
bruikbaar, begrijpelijk en robuust zijn voor alle gebruikers. Dat betekent dat we bij het schrijven van de eisen voor 
onze software altijd rekening houden met compatibiliteit met schermlezers en ondersteunende technologie en met 
toetsenbordnavigatie. Dit is een vast onderdeel van ons softwareontwikkelingsproces.

• Strenge en doorlopende tests: Onze productteams voeren naast automatische toegankelijkheidstests ook strenge 
manuele tests met verschillende combinaties van schermlezers en browsers, terugkerende gebruikerstests en 
reguliere audits uit om ervoor te zorgen dat onze software zowel conform WCAG 2.1 AA als bruikbaar is.

• Een modern en responsief interface-ontwerp: Bij gebruik van e-books op desktopcomputers kan tot wel 200% 
ingezoomd worden zonder verlies van functionaliteit.

• Hoge eisen aan design: EBSCO houdt zich aan universele ontwerpprincipes en volgt richtlijnen voor kleurcontrast 
voor al haar interfaces.

Hoe EBSCO gebruikers met een visuele beperking ondersteunt:

Toegankelijkheid
Een optimale beleving voor 
alle gebruikers

www.ebsco.com/nl-nl/producten/ebooks 
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Doorlopende verbetering: EBSCO werkt samen met partners als W3C, Benetech, ASPIRE, het DAISY 
Consortium en The Carroll Center for the Blind aan constante verbetering van de acquisitie- en leveringsprocessen 
van content. Daarnaast werken we met uitgevers aan verbeterde toegankelijkheid van hun e-books en versoepeling 
van DRM-restricties die ondersteunende technologie kunnen hinderen.

Contenttransparantie: EBSCO prefereert uitgevers met workflows die door Benetech gecertificeerd zijn als 
‘Global Certified Accessible’, en uitgevers die het merendeel van hun e-books aanbieden als WCAG 2.1 AA conforme 
EPUB’s. Hierdoor kunnen bibliotheken, waar mogelijk, kiezen voor de uitgevers die de beste beleving bieden voor 
hun gebruikers.

Toegankelijkheid
Een optimale beleving voor 
alle gebruikers

• We beoordelen elk EPUB-bestand dat we ontvangen van uitgevers op toegankelijkheid en functies. We lichten 
uitgevers die conforme titels aanbieden uit op onze website en in onze Featured Collections.

• EBSCO’s EPUB-viewer is geëvalueerd door het DAISY Consortium.

• We nemen toegankelijkheid van e-books zeer serieus. Heeft u vragen, feedback of aanbevelingen? Neemt u dan 
contact met ons op via accessibility@ebsco.com.

EBSCO stimuleert investeringen in toegankelijkheid:

http://www.ebsco.com/nl-nl/producten/ebooks 


EBSCOhost en EBSCO Discovery Service:

• Conformiteit met Section 508 en Web Content Accessibility 
Guidelines (WCAG) 2.1 AA Level A

• Voluntary Product Accessibility Template (VPAT) is beschikbaar 

EBSCO eBooks volgt: 

• Best practices van Accessible Rich Internet Applications (ARIA)

• Aanbevelingen van het World Wide Web Consortium (W3C) Web 
Accessibility Initiative

EBSCO eBooks™ worden beschikbaar 
gesteld op EBSCOhost® en in EBSCO 
Discovery Service™ (EDS).

Lees meer over toegankelijkheid van EBSCO eBooks:  
https://connect.ebsco.com/s/article/EBSCO-eBook-Accessibility-Guide 

Section 508  – Wet die eist dat alle door de federale overheid 
ontwikkelde, aangeschafte, onderhouden of gebruikte digitale 
en informatietechnologie toegankelijk moet zijn voor mensen 
met een beperking.

Toegankelijkheid bij 
EBSCO: Meer dan 
alleen e-books

www.ebsco.com/nl-nl/producten/ebooks 

PDF versus EPUB:

Het merendeel van de EBSCO eBooks is zowel 
in PDF als in EPUB beschikbaar, waardoor 
gebruikers het format kunnen kiezen dat past 
bij hun wensen. Hoewel PDF qua uiterlijk het 
meest lijkt op de printversie, kent EPUB veel 
extra functionaliteiten:

Noot: In de meeste gevallen is de Adobe Digital Editions 
reader nodig voor volledige e-bookdownloads (bestanden 
met extensie .acsm). DRM-vrije downloads kunnen in alle PDF- 
of EPUB-readers gelezen worden (extensie .pdf of .epub).

• Automatische aanpassing van de grootte 
aan alle schermen en toestellen

• Links naar andere e-booksecties en/of het 
open web

• Klikbare koppen die gebruikt kunnen 
worden om snel en simpel te navigeren

https://connect.ebsco.com/s/article/EBSCO-eBook-Accessibility-Guide?language=en_US
http://www.ebsco.com/nl-nl/producten/ebooks 


EBSCOhost Collection Manager (ECM):
Een snelle en simpele tool voor collectiebeheer  
Log in of vraag een account aan

ECM biedt de snelste en makkelijkste manier om uw collecties te beheren. 

Gebruik deze handige online collectieontwikkelingstool om:

• Op één plek miljoenen EBSCO eBooks en Flipster®-magazines te bekijken 

• Door onderwerpexperts samengestelde e-bookcollecties aan te schaffen 

• Rapid MARC Records van EBSCO eBooks aan te vragen en te downloaden

• Een e-booklijst voor demand-driven acquisition (DDA) samen te stellen

• Huidige e-books te upgraden via automatische upgrades

• Gebruiksrapporten te bekijken die kunnen helpen bij aanschafbeslissingen

• A uw EBSCO eBooks holdings te doorzoeken en sorteren en download-

instellingen voor een volledige collectie of op individueel titelniveau te 

beheren met de EBSCO eBook Manager

Aanschaf- en bestelopties 
voor e-books
Tools waarmee u uw e-bookcollectie 
ontwikkelt en beheert

Red een boom – Koop een 
e-book
Als “groen” bedrijf hecht EBSCO veel waard 
aan milieuvriendelijkheid.

Wil uw bibliotheek haar ecologische 
voetafdruk verkleinen? Neem dan contact met 
ons op om digitale oplossingen te bespreken.

Andere manieren om “groener” te werken:

Verminder het aantal gedrukte bronnen met:

Deel nieuws digitaal in plaats van in print met:

Reduceer stroomgebruik met:

Digitale magazines van Flipster

LibraryAware

EBSCO Solar
www.ebsco.com/nl-nl/producten/ebooks 
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GOBI

GOBI is de boek- en e-bookleverancier van keuze voor duizenden academische klanten wereldwijd. Met deze tool kunnen 

bibliotheken vanuit één handige plek zowel e-books van uitgeversplatforms als van andere e-bookleveranciers vinden en 

bestellen. Met GOBI Library Solutions kan uw bibliotheek:

• In één interface kiezen uit meer dan 17 miljoen e-books en gedrukte boeken van verschillende leveranciers en uitgevers

• Approval plans gebruiken om titels te vinden die passen bij het profiel, de doelen en de voorkeuren van uw bibliotheek

• Door bibliothecarissen aanbevolen titels bekijken in de GOBI Spotlight Lists

• Vertrouwen op de beste bibliografische metadata bij het maken van aanschafkeuzes en voor efficiëntere besluitvorming  

 op het gebied van collectieontwikkeling

Aanschaf- en bestelopties 
voor e-books
Tools waarmee u uw e-bookcollectie 
ontwikkelt en beheert

www.ebsco.com/nl-nl/producten/ebooks 

De ultieme totaaloplossing voor boekaankopen  
Lees meer over GOBI

http://www.ebsco.com/nl-nl/producten/ebooks 
https://gobi.ebsco.com/


Blijf op de hoogte van  
EBSCO eBooks

We informeren u graag over verbeteringen in, aankondigingen 
over en mijlpalen van EBSCO eBooks. U kunt eenvoudig op de 
hoogte blijven via bijvoorbeeld:

De maandelijkse e-booknieuwsbrief

Bezoek EBSCO online
Blijf in contact

Neem de volgende stap!

www.ebsco.com/nl-nl/producten/ebooks 

+31 (0)297 386 386 
mailnl@ebsco.com

Twitter

Instagram

Facebook

LinkedIn

De Knowing eBooks nieuwsbrief vertelt uw bibliotheek alles wat u moet weten 
EBSCO eBooks over in een overzichtelijk en duidelijk format. Meldt u zich hier  
aan voor maandelijkse updates over:

• Nieuwe e-bookcollecties, subject sets, uitgevers en meer

• Productverbeteringen, nieuwe functionaliteiten, trainingen, tutorials en meer

• Aanvullende bronnen zoals marketingflyers, webbanners en meer

• Nieuws uit de markt, infographics, casussen, whitepapers en blogartikelen

Loop geen interessante productaankondigingen, marktnieuws en meer mis:

• Lees de EBSCO-blog

• Ontdek het laatste nieuws over EBSCO

Volg EBSCO via de kanalen van  
uw keuze:

Klik hier om meer informatie over 
EBSCO eBooks aan te vragen.

Vraag ons naar:

• Productdemonstraties

• Gratis proeftoegang

• Titellijsten

• Prijsinformatie

• Maatwerkcollecties

mailto:mailnl%40ebsco.com?subject=
https://twitter.com/EBSCOBenelux
https://www.instagram.com/ebscoinformationservices/?hl=en
https://www.facebook.com/EBSCOInfoServices/
https://www.linkedin.com/company/ebsco-information-services
https://more.ebsco.com/preference-center.html
https://www.ebsco.com/e/nl-nl/blog
https://www.ebsco.com/e/nl-nl/nieuwsberichten/persberichten
https://more.ebsco.com/ebsco-ebooks-1316624-lp.html

