5 Diferenciais da Coleção
Academic Complete
Com cobertura em todas as disciplinas acadêmicas, Academic Complete oferece conteúdo acadêmico fundamental e
equilíbrio entre quantidade e qualidade para melhorar o fluxo de trabalho e os resultados do ensino, aprendizagem e
pesquisa. À diferença de bases de dados similares, Academic Complete oferece aos assinantes:
Conteúdo exclusivo das principais editoras. Em 2022, Academic Complete será a única base de dados agregada a
ofertar mais de 14.000 títulos da Wiley.
Ferramentas que impulsionam o uso, incluindo o novo Book Display Widget, que facilita a promoção de títulos da
Academic Complete ou de ebooks à sua escolha, de qualquer fornecedor.
Confiança de que os livros adquiridos serão utilizados. Nossa equipe de produtos usa uma abordagem inteligente
para o desenvolvimento de coleções, monitorando taxas de sucesso na pós-graduação e tendências como tópicos
emergentes e de alta demanda. Os títulos são selecionados por bibliotecários para garantir alta qualidade e demanda.
Patron Analytics, que sclarece quem está usando a biblioteca e para que propósito, permitindo às bibliotecas
equilibrar o orçamento e a demanda dos clientes. Com Patron Analytics, você pode criar um questionário para coletar
dados de forma anônima, incluindo departamento dos pesquisadores, nível dentro da instituição e localização
geográfica, protegendo a privacidade dos usuários.
Modelos de acesso inovadores para complementar sua assinatura, sob qualquer orçamento. Em 2001, a ProQuest
foi pioneira no modelo de assinatura de ebooks, com Academic Complete. Oferecemos aquisição sob demanda (DDA)
e empréstimos de curto prazo (STL) muito antes de qualquer outro. Também somos o único agregador a lidar com os
embargos do STL com Access-to-Own (ATO), que permite converter as taxas de empréstimo em aquisição de títulos
novos e de catálogo ao preço de capa. Muitas bibliotecas utilizam as estatísticas de uso da Academic Complete para
subsidiar sua estratégia de desenvolvimento de coleções usando modelos adicionais.

O que há de tão completo?
Ao longo de seus 15 anos, Academic Complete construiu sua reputação como uma coleção de ebooks essencial, pois possui:
Mais de 150.000 títulos
multidisciplinares adequados ao
currículo e tendências da pósgraduação.

Download gratuito de
capítulos sem DRM
para facilidade de acesso.

proquest.com

Acesso ilimitado e multiusuário
a qualquer hora e lugar.

Até 10% de crescimento anual
Novo! Mais de 6.000 títulos
Taylor & Francis

Registros MARC gratuitos
para otimizar a descoberta.

Ferramentas inovadoras de
pesquisa e trabalho para
estudantes, professores e
bibliotecários.

Academic Complete é a maneira mais econômicaBooks
de atender
(print) às demandas multidisciplinares de
pesquisadores, com mais de 150.000 ebooks, acesso ilimitado multiusuário e evolução contínua.
Por que ebooks?
Periódicos por si só não dão aos seus
pesquisadores e professores o suporte que
eles precisam. Ofereça uma coleção
diversificada de livros e ebooks, juntamente
com outros recursos, para ajudá-los a
triunfar. Em uma pesquisa da ProQuest de
2017, quase 80% dos professores
recomendam ebooks a seus alunos e quase
100% utilizam ebooks em suas pesquisas.

Diversidade de conteúdo é essencial
Em 2017, a ProQuest perguntou a
pesquisadores de todo o mundo quais
recursos eles utilizam em suas pesquisas.
Dois em cada três entrevistados indicaram
que usam todo tipo de conteúdo, sendo
livros e ebooks os mais populares.
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Deseja complementar sua cobertura de um assunto específico?
Academic Complete está disponível como assinatura completa ou em 10 coleções temáticas individuais que
complementam outras bases de dados da ProQuest e podem ser licenciadas separadamente, incluindo:
Artes

História

Ciência e Tecnologia

Negócios

Direito

Ciências Sociais

Educação

Língua e Literatura

Saúde e Medicina

Religião e Filosofia

Não está pronto para se comprometer com Academic Complete ou quer complementar com
conteúdo adicional adequado ao melhor preço?
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Informe-se sobre nossas mais recentes assinaturas modulares University Press Ebook Subscription and Reference
Ebook Subscription. Ambos estão projetados para trabalhar melhor com Academic Complete.
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