
Het GOBI-team helpt u graag
Het Benelux-team van GOBI Library Solutions from EBSCO staat klaar 
om u te helpen relevante boeken en e-books te vinden, aan te schaffen 
en te beheren.

Irene van Loveren-Koop, Regional Sales Manager 
Sinds 2016 is Irene binnen EBSCO’s Salesafdeling naast de abonnementen tevens 
verantwoordelijk voor de boeken en e-books via GOBI. Ze werkt graag met klanten 
in Nederland, Vlaanderen en Luxemburg, en met lokale en internationale uitgevers. 
Het vinden van een passende oplossing voor de unieke situatie van elke klant is 
haar voornaamste taak.

Dagmar Clare, GOBI Customer Services Account Manager  
Dagmar werkt al meer dan twee jaar op de klantenservice van GOBI in Didcot - 
Oxfordshire (Verenigd Koninkrijk). Haar werk is zeer divers. Zo helpt ze klanten bij 
het vinden van de juiste print- of e-booktitels, ondersteunt ze bij bestellingen op het 
GOBI-platform en is ze contactpersoon voor alle vragen over boekleveringen.

Karina Georgi, Implementation Specialist 
Karina ondersteunt sinds 2018 klanten in de Benelux en in Duitstalig Europa bij het 
gebruik van het GOBI-platform. Ze houdt zich onder meer bezig met de profilering 
die gebruikt worden voor Approval Plans en attenderingen voor nieuwe titels, 
evenals voor titelpools voor Evidence-Based en Demand-Driven Acquisition.

Wendy Evans, Library Services Technical Manager
Wendy werkt sinds 2017 bij EBSCO en ondersteunt klanten met alle services die 
een technisch aspect hebben, van de integratie van workflows tussen GOBI en 
bibliotheeksystemen en het opzetten en aanpassen van MARC-records tot EDI-
facturatie en boekverwerking.

Maak kennis met ons team!

Carlo Verstijlen
Medewerker Documentverwerking & Metadata, Universitaire Bibliotheken Leiden

Het gebruiksvriendelijke platform en het persoonlijke, behulpzame contact met onze 
contactpersonen op de GOBI-klantenservice zijn voor mij heel waardevol.



GOBI biedt een ruime keuze aan e-bookplatformen en licentiemodellen, en maakt 
het eenvoudig de academische titels te selecteren die we nodig hebben, zowel in 
print als online. Dankzij onderwerpspecifieke lijsten, attenderingen en geavanceerde 
zoekmogelijkheden kan ik mijn werk op snelle en efficiënte wijze uitvoeren.

Susanne van Rijn, Vakreferent Universitaire Bibliotheken Leiden

GOBI’s dienstverlening
Wanneer u GOBI gebruikt voor de selectie en 
aanschaf van de boeken en e-books van uw 
bibliotheek, heeft u via één platform toegang tot 
het grootste aanbod aan Engelstalige boeken van 
toonaangevende uitgevers en contentleveranciers. 
Of u nu precies weet welke titels u zoekt of juist op 
zoek bent naar suggesties voor boeken die passen 
binnen uw collectie, GOBI kan helpen. 

eSupplier-platformen 
beschikbaar via GOBI
GOBI Library Solutions werkt samen met 
uitgevers en leveranciers om miljoenen 
printtitels en e-books aan te bieden 
in haar online tool voor aanschaf en 
beheer van boeken. Hieronder vindt u de 
beschikbare eSupplier-platformen.

Al Manhal
Bloomsbury
Brill
Cambridge University Press Online
De Gruyter
Digitalia Hispanica
Duke University Press 
EBSCO eBooks
Edward Elgar
Elsevier ScienceDirect 
IGI Global Online
John Benjamins 
JSTOR
McGraw-Hill eBook Library
Oxford University Press
Project MUSE
ProQuest Ebook Central
Rittenhouse R2 Digital Library
SAGE Knowledge
Taylor & Francis eBooks
Wiley Online Library
Wolters Kluwer - Ovid
World Scientific

Approval Plans 
Zorg ervoor dat u geen enkele 
nieuwe titel die past bij uw wensen 
mist, en kies of, wanneer en hoe u 
deze wilt bestellen.

Attenderingen  
U kunt meldingen ontvangen 
wanneer er titels beschikbaar 
worden die aansluiten op het profiel 
van uw bibliotheek.

Spotlight Lists
Deze door bibliothecarissen samen-
gestelde lijsten bevatten door hen 
aanbevolen titels. Abonneer u, 
bekijk nieuwe aanvullingen, schaf 
complete lijsten aan of selecteer 
specifieke titels die u wilt hebben.

Services voor gedrukte boeken en e-books



Individuele titels 
Kies in GOBI uit miljoenen e-books op meer dan 20 uitgevers- en leveranciers-
platformen en selecteer het toegangsmodel en de acquisitiemethode die het beste 
bij uw organisatie past.

eCollections 
Bestel eCollections van toonaangevende academische uitgevers als Taylor & Francis, 
Cambridge University Press en Wiley via GOBI. De digitale collecties worden gehost 
op de platformen van de uitgevers.

Evidence-Based Acquisition (EBA)
Kies voor brede of juist specifieke toegang tot content van een uitgever, betrek 
gebruikers in de selectie van content en neem weloverwogen aankoopbeslissingen 
waarover u de controle behoudt. GOBI biedt EBA-programma’s voor Taylor & Francis 
en Wiley.

Demand-Driven Acquisition (DDA) 
Maak weloverwogen aanschafbeslissingen met een uitgebreid DDA-programma. Kies 
het platform van uw voorkeur, bijvoorbeeld EBSCO eBooks™, en bouw een titelpool op 
op basis van GOBI’s unieke profileringsmethodiek.

Kies uit een zeer uitgebreid scala aan aanschafopties 
voor uw e-books
GOBI Library Solutions betekent keuzevrijheid. Het ruime aanbod aan 
acquisitiemodellen, toegangsopties en platformkeuzes betekent dat u 
de maatwerkaanpak kunt selecteren die het beste past bij de wensen 
van uw organisatie en uw bibliotheek.

DRM-vrije titels
GOBI biedt het ruimste aanbod aan DRM-vrije e-bookopties in één 
tool. In de tool vindt u meer dan 1 miljoen DRM-vrije e-books van zowel 
uitgevers- als leveranciersplatformen.



Dingen die u nog niet wist over GOBI en het Benelux-team
Eerder in deze brochure heeft u al kort kennis kunnen maken met 
GOBI en ons team. 

Maar wist u ook dat….

• Irene al meer dan 20 jaar bij EBSCO werkt, waarvan vijf jaar met GOBI?
• Karina Bibliotheks- und Informationswissenschaft heeft gestudeerd in Berlijn?
• Wendy eerder Head of Library was bij een universiteitsbibliotheek in het Verenigd 

Koninkrijk?
• Irene graag piano speelt, vooral klassiek?
• Karina tevens Scandinavian Studies gestudeerd heeft en Zweeds heeft geleerd?
• Wendy graag klust en in een huis woont dat zij zelf samen met haar man gebouwd 

heeft?
• Irene het liefste elke dag sport?
• Karina’s favoriete boek “Night Watch” van Terry Pratchett is?
• Wendy het werken in bibliotheken met de paplepel ingegoten heeft gekregen 

aangezien haar vader ook bibliothecaris was?
• YBP Library Services, zoals GOBI voorheen heette, opgericht is in 1971 en sinds 

februari 2015 deel uitmaakt van de EBSCO-familie? 
• Achttien van de twintig topuniversiteiten wereldwijd* GOBI gebruiken als primaire 

tool voor collectieontwikkeling en boekbestellingen?

Wilt u meer weten?
Aarzelt u dan niet 
contact op te nemen!

Wanneer u e-books via 
GOBI bestelt, profiteert 
u van:
• Duplicatiecontrole met uw huidige 

holdings voor alle acquisitiemodellen 
en formaten

• Door GOBI samengestelde kwaliteits-
metadata die ervoor zorgen dat u 
precies de titels krijgt die u zoekt

• Integratie met alle bekende bibliotheek-
systemen

• Uitstekende klantenservice 

• Robuuste rapportagetools

• Complete catalogiseringsservices

Irene van Loveren-Koop
Regional Sales Manager 

E-mail: ikoop@ebsco.com

Telefoon: +31 (0)6 55 73 54 29

www.ebsco.nl

*  Academic Ranking of World Universities 2020


