Digital Commons :
Divulgação para promover
a colaboração
TM

A divulgação de pesquisas promove parcerias
públicas e privadas para os clientes da Digital
Commons

Tanto os membros docentes quanto suas instituições são
beneficiados quando suas pesquisas são descobertas. Na Utah
State University, o professor de física Dr. J.R. Dennison viu o
quanto foi importante compartilhar a pesquisa de seu centro
on-line quando recebeu uma ligação inesperada do presidente
de uma empresa de pequeno porte com um contrato das Forças
armadas dos E.U.A./da NASA.
O presidente, que precisava de ajuda com um teste
urgentemente, encontrou o Materials Physics Group (Grupo de
física e materiais) no site da Digital Commons da USU em uma
pesquisa de emergência no Google e ligou para o Dr. Dennison
para pedir ajuda. A parceria de negócios é um sucesso contínuo.
“Além dos fundos, esse contrato é interessante para mim porque me deu
a oportunidade de entrar em um novo setor: a aplicação comercial e
prática de minha criação.”
– professor de física da Utah State University, Dr. J.R. Dennison

Aumente a visibilidade e o impacto de sua instituição administrando e divulgando tudo que
ela produz

Novos periódicos acadêmicos
Permita que os professores lancem
periódicos em áreas emergentes

Perfis de professores com curadoria da
biblioteca
Forneça aos professores os índices de
leitura e serviços de que eles precisam

Dados de pesquisa e subsídios
Encontre financiadores, aumente a transparência e administre
os subsídios on-line

Materiais de ensino e aprendizagem
Recursos educacionais abertos, periódicos
organizados por alunos e projetos de
pesquisa de classe

Ciências Humanas e trabalhos criativos digitais
Apoie o trabalho inovador dos professores em formatos
multimídia, projetos digitais e histórico público

Fácil de implementar, usar, manter e avaliar
Índices de impacto claros e em tempo real
Repositório institucional e plataforma de publicação
para aumentar a visibilidade e o impacto

• Painéis para rastrear índices de leitura globais e
institucionais

• Estudos e pesquisa de
docentes

• Gerenciamento de
dados

• Mapas de índices de leitura em tempo real

• Trabalho estudantil,
teses e dissertações
eletrônicos

• Conferências e eventos
• Arquivos e coleções
especiais

Desenvolvido para promover a visibilidade do
resultado das pesquisas de sua instituição*

2,5 milhões

1.500

de textos completos
hospedados

periódicos
publicados

1/2 bilhão

de downloads totais
*Os índices são até 2018 para plataformas Digital Commons globais

• Ferramentas para compartilhar impacto
• Suporte flexível para relatórios do campus
Infraestrutura hospedada para facilitar o uso
• Armazenamento seguro na nuvem
• SEO líder do setor
• Desenvolvimento acelerado e focado no cliente
• Dados ilimitados e compatibilidade com todos os tipos de
arquivos
Suporte ilimitado para atender às suas necessidades
• Consultor dedicado
• Treinamento para a equipe, docentes e alunos para
ajudá-los a crescer
• Marca e projeto personalizados
• Orientação sobre tendências e práticas recomendadas

Digital Commons Network
Open Access. Powered by Scholars. Published by Universities.®
A Digital Commons Network aumenta o índice de leitura de mais de um
milhão de artigos acadêmicos completos gratuitos, organizados por disciplina.
Os docentes podem acompanhar trabalhos em sua área por tópico, autor ou
palavra-chave e monitorar como seu próprio trabalho está sendo lido.

Explore 2.410.162 trabalhos

de 530 instituições.

A Rede promove a colaboração e torna as contribuições de docentes mais
visíveis para o mundo.
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