OFERTA DE BIBLIOTECA DIGITAL
AÑO 2012
La Fundació Biblioteca Josep Laporte per a adaptar-se a les necessitats i demandes informatives
concretes de les institucions sanitàries ha desenvolupat diversos perfils de biblioteca a continuació es
detalla el perfil de:

BIBLIOTECA DIGITAL ESTÀNDARD
Model de biblioteca que utilitza la plataforma dissenyada per la Fundació per a Institucions del
Patronat i associades que inclou:
•

Contenidos: el paquet de revistes biomèdiques electròniques: Proquest Medical Complete (al
voltant de 1824 títols en total).

•

Serveis: biblioteca a mida (servei d’autoalertas bibliogràfiques), descomptes en el servei
d’obtenció de documents, servei d’atenció a l’usuari, formació d’usuari, etc.

•

Personalitzación de la web amb el logotip de la institució.

•

Control de qualitat i accesos: informs de webmetria, gestió d’incidències, etc.

•

Tasques de gestió i coordinació

•

Servei d’agregació de continguts específics (revistes i altres productes documentals a la carta).

•

Tramesa del butlletí electrònic la BD Informa.

•

Accés domèstic dels usuaris finals al Paquet de revistes de ProQuest.

Especificacions
Continguts
Aprox. 1824 revistes de temàtica sanitària
5 bases de dades
+ 100 revistes full-text de accés gratuït
Productes de valor afegit (recursos en MBE,
infermeria, medicaments i fàrmacs, bancs
d’imatge, llibres electrònics, etc.)
Serveis
Biblioteca a Mida
Plataforma personalitzada
ePODMED, podcast en medicina
Butlletí electrònic BD Informa
Accés domèstic a ProQuest
Servei d’atenció a l’usuari
Descomptes al Servei d’obtenció de documents
Compilació de guies i manuals d’ús multimèdia

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alt factor d’impacte de les revistes (promig de 2.107 en 500 títols de ProQuest Medical Library)
Nombre de connexions simultànies il·limitades
Temps de consulta per sessió il·limitada
Productes i serveis escalables i adaptables a les necessitats d’institucions i els seus usuaris
Plataforma de consulta en castellà
Traducció dels articles al castellà
Inclusió de The Lancet y The New England Journal of Medicine
Servei tècnic i d’atenció a l’usuari amb resposta ràpida
Formació de usuaris i personal de biblioteca
Interfície - plataforma de fàcil consulta per a usuaris inexperts i usuaris experts
COUNTER Level 1 compliance, protocol que garanteix la veracitat de les dades estadístiques d’ús

