Muito mais do que
única caixa de busca
EBSCO Discovery Service™ (EDS) oferece muito mais do que
uma “única caixa de busca”, é uma plataforma que suporta
todos os tipos de conteúdos, com recursos para buscas
avançadas, ferramentas de gestão dos usuários e resultados
de pesquisa, extensibilidade com uma série de integrações
e suporte para interoperabilidade com ILS/LSP.

Clique para saber mais.
EBSCO Discovery ServiceAPI
Interoperability with ILS
Contato>

EBSCO DiscoveryService API
Com a API EDS as bibliotecas têm acesso a recursos
premium fornecidos através do EDS, bem como
recursos e funcionalidades únicas que proporcionam
aos pesquisadores uma experiência incomparável.
Além disso, as bibliotecas podem integrar a API EDS
dentro de uma camada de apresentação, como
VuFind, BlackLight, Encore (III), Enterprise (SirsiDynix)
e o sistema de gerenciamento de conteúdo Stacks.
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Exemplo da API EDS
Este exemplo da API EDS mostra a integração perfeita dos resultados de pesquisa.
Os usuários não são retirados da experiência da biblioteca, mas permanecem em
um fluxo de pesquisa consistente através desta integração.
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Exemplo da API EDS Integrada à Plataforma Stacks
Este exemplo mostra a flexibilidade da API EDS integrada à plataforma web Stacks. A plataforma Stacks permite que
você crie um site de biblioteca moderno onde o EDS possa facilmente se integrar. Os resultados EDS são organizados
em uma apresentação bento-style, levando rapidamente os usuários a itens de conteúdo populares.
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Interoperabilidade com ILS
Para garantir a interoperabilidade, a EBSCO fez parceria
com mais de 60 fornecedores ILS em todo o mundo. Para os
fornecedores com os quais a EBSCO ainda não possui uma
parceria formal, a EBSCO trabalha diretamente com as
bibliotecas para implementar o EDS através de APIs abertas.
Exemplos de interoperabilidade ILS incluem o uso da API
EDS dentro da camada de apresentação ILS (por exemplo,
OPAC) ou o uso da ILS API para habilitar a funcionalidade
do usuário dentro do EDS.
CONTINUE>

Exemplo da Funcionalidade WMS do Usuário no EDS
Usando a API do WMS, a disponibilidade em tempo real de participações físicas, como livros, vídeos, DVDs, etc. podem
ser exibidas na lista de resultados EDS. Não há necessidade de expandir um registro ou procurar em outro lugar para
determinar a disponibilidade de um livro. O EDS usa a API para entregar a localização atual. Ele também usa a API do WMS
para exibir as informações de status da conta - como caixas, retenções e multas - para os usuários que se inscreveram.
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Exemplo da Parceria SirsiDynix
Com a opção de usar o EDS ou a interface de usuário do catálogo atual de uma biblioteca como front-end, as parcerias ILS
da EBSCO permitem que as bibliotecas aproveitem os benefícios de ambos os serviços. Através dessas parcerias os usuários
têm exposição à recursos valiosos, uma experiência consistente e fácil acesso às bases de dados, periódicos, conferências,
revistas, jornais, e-books, imagens, vídeos e outros recursos que as bibliotecas fornecem.
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Exemplo da Parceria Encore Duet
Encore aliado ao EDS traz aos usuários a coleção mais abrangente de artigos em texto completo disponível.

HOME

Saiba mais sobre EBSCO Discovery Service
Acesse: discovery.ebsco.com
Email:information@ebsco.com
Call: (800)653-2726
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