Ovid®
Para ﬁcar à frente da crescente produção da pesquisa médica e
cientíﬁca de hoje, você precisa ter um destino onde conduzir
toda a sua procura online, para você fazer seu trabalho de
maneira eﬁciente e efetiva.

Transformando a
investigação em
resultados

Procure e descubra ejournals e ebooks, além de informações
bibliográﬁcas, multimídia e Acesso Aberto; também administre
seus resultados e todos seus documentos de procura, todo
dentro da plataforma Ovid.
Temos combinado nossa tecnologia de procura líder com
poderosas ferramentas de produtividade para ajudar aos
usuários economizar tempo no seu processo de procura, para
eles se-enfocar na produção do seu trabalho para responder
perguntas importantes dos pacientes, descobrir novas teorias e
contribuir de maneira signiﬁcativa para seu campo.

•

•

•

•

Trabalhe como você quer trabalhar
com uma variedade de opções de
procura e funções pessoalizáveis e
ferramentas
Faça procuras simultâneas em seus
recursos bibliográﬁcos e de texto
completo Ovid, além de Acesso
Aberto e conteúdo multimídia em
Ovid, com uma procura só
Organize e administre o material
procurado, recuperado de Ovid ou de
outro sistema numa área especial:
Meu espaço de trabalho
Se mantenha atualizado nas teorias,
desenvolvimentos e técnicas atuais
ou por vir, com as mensagens de
Autoalert e RSS

Seja que você administre projetos de grande escala com
muitos documentos, ou tome decisões urgentes baseadas
na evidência, Ovid lhe oferece a ﬂexibilidade, velocidade e
produtividade que você precisa:
• Tecnologia de procura líder na indústria, incluindo
funções soﬁsticadas de mapeamento
• Procura na linguagem natural pela sua relevância
• Filtros de busca para procuras reﬁnadas e precisas
• Área de trabalho designada –Meus Projetos- para
guardar, organizar e administrar projetos e
documentos de procura, incluindo citações, textos
completos, vídeos, imagens, podcasts de áudio,
URLs e mais.

Ovid é a sua solução completa de pesquisa online.

Ovid®
“Procura Básica é uma excelente característica para obter uma instantânea da literatura
sobre um tema particular e para identiﬁcar registros cujos términos podem ser usados
numa Procura Avançada.”
-Experto em recursos de informação numa Livraria Técnica

Procure como quer procurar
Procura básica – ingresse uma pergunta completa ou uma frase em
inglese –não precisa de uma sintaxe completa! Nosso algoritmo de
Processamento de Linguagem Natural devolverá resultados de texto
completo, multimídia e acesso aberto ordenados pela sua relevância.
Encontre uma citação – somente sabe parte duma citação
bibliográﬁca? Ingresse valores para campos especíﬁcos, como DOI e
outros identiﬁcadores únicos.

Modos de procura

Ferramentas de pesquisa – use ferramentas especíﬁcas, incluindo
índice permutado, explodir, árvores, notas de escopo e muito mais.
Campos de pesquisa – procure numa base de dados usando um ou
mais critérios, incluindo abstracts, nome do autor, ISSN e muito mais.
Exiba os campos que você usa mais na aba “My Fields”.
Procura avançada – procure textos completos ou multimídia usando
términos de vocabulário controlado ou sintaxes de linha de
comandos para obter grande enfoque e precisão.
Procura em múltiplos campos – combine termos de procura usando
campos de procura múltiplos em um passo só.

Agregando valor à nossa procura de texto completo

Resultados de procura com Multimídia e Resultados
de Acesso Aberto

Multimídia
Ao selecionar Incluir Multimídia através de Procura
Básica ou Procura Avançada, os resultados
relevantes de multimídia serão muito visíveis nos
seus resultados de procura; além disso, navegue
por os vídeos, podcasts de áudio e imagens usando
a aba de navegação por Multimídia.

Navega por Multimídia e Multimídia Player

OvidOpenAccess

Janela de resultados de OvidOpenAccess

Procure e acesse ao conteúdo de alta qualidade,
revisado pelos colegas, de Medknow Publications y
PubMed Central® – editoras internacionais líderes de
conteúdo de Acesso Aberto.

Ferramentas de produtividade no trabalho
Histórico de pesquisa – identiﬁque facilmente a maneira em
que ﬁzera sua procura; exiba, delete ou guarde termos de
procura individuais.
Limites – use limites de busca para enfocar mais suas procuras.
Aﬁne-las pela sua classiﬁcação, sujeito, autor e outros critérios.

Limites

Ferramentas e funções de procura– veja e explore os
resultados ao instante, de acordo com múltiplos critérios. Além
disso, a tecnologia de não duplicação de Ovid elimina
automaticamente resultados repetitivos.
Opção de administração de citações – selecione um estilo
preferido, como Ovid, Chicago, MLA e muitos outros quando
estivesse olhando, imprimindo ou exportando ao seu
administrador de citações.
Notas– anexe notas facilmente a uma citação ou resultado de
procura para referências futuras.

Ferramentas de alerta de conteúdo
AutoAlerts – receba automaticamente por correio eletrônico ou
RSS procuras já guardadas quando novos artículos que
concordem com seu critério de busca estivessem disponíveis.
Administrador de citações
Filtros e ferramentas
de resultados

eTOC – receba automaticamente por correio eletrônico ou RSS
notiﬁcações quando as tablas de conteúdo para novas edições
de journals estivessem disponíveis.

Notas

Histórico de pesquisa e alertas automáticos

"Os vários métodos de pesquisa permitem que nossos usuários usem qualquer interface
com a qual se sintam mais confortáveis e que ofereça os melhores resultados.
A capacidade de enviar e-mails para resultados de pesquisa tem sido a ferramenta mais
popular entre nossos usuários mais frequentes. "
- Especialista em recursos de informação em uma biblioteca técnica

Ovid®
Conduza Mais do seu Trabalho de Pesquisa no Ovid
My Workspace
Histórico de pesquisa – Este atributo combina procura, descobrimento e administração de busca e documentos num destino online só,
aumentando dramaticamente sua produtividade de trabalho online.

•

Compreende Meus Proyetos, Meus eTOCs e
Procuras/Alertas Guardadas

•

Organize todos os materiais encontrados através
de Ovid em projetos de pesquisa

•

Guarde documentos e achados, incluindo
artículos, vídeos, URLs, imagens, podcasts de
áudio e muito mais

•

Simplesmente transﬁra seus eTOCs e procuras
guardadas

Serviços de apoio e consulta ganhadores de prémios
• Os serviços de suporte ganhadores de prémios de Ovid® ajudam à

implementação das ferramentas da sua livraria para otimizar a exibição,
promoção, treinamento, conﬁguração e pessoalizacão.

• O suporte 24/7 está disponível em mais de
20 línguas distintas

A equipe global de Engajamento como o Cliente tenha obtido reconhecimento como o melhor da sua classe da Omega Management Group’s NorthFace
ScoreBoard Award™ ao obter pontuações superiores na satisfação ao cliente durante os últimos cinco anos seguidos.

SOLICITE MAIS INFORMAÇÕES HOJE!

Para mais informação, contate ao seu Representante de Vendas Ovid em
ventaslatam@wolterskluwer.com.

www.ovid.com

1117 7-V748

