
Digital CommonsTM para dados
Quer saber como cumprir as demandas de 
compartilhamento de dados de doadores 
e financiadores? 

Os pesquisadores estão pedindo maneiras de 
armazenar seus dados? 

Seus centros e departamentos estão produzindo 
mais e mais dados em formatos híbridos?

Mídia e tipos de arquivos para cada pesquisador no campus
Os docentes produzem dados em todas as formas, tamanhos 
e formatos. Podemos lidar com o que seus pesquisadores 
estiverem trabalhando: TIFF, .mov, .ark, .shp e qualquer outra 
coisa que você tenha. Streaming de áudio e vídeo, ferramentas 
de geolocalização, e panorâmica e zoom para imagens dão vida 
aos dados de pesquisa.

Veja (e gerencie) como os dados estão sendo usados
Quando os pesquisadores publicam conjuntos de dados no 
Digital Commons, eles recebem métricas sob demanda sobre 
quem está visualizando seus dados. Conhece pesquisadores que 
não estão prontos para publicarem seus dados, mas querem 
compartilhá-los com colaboradores? O Digital Commons 
possui configurações para restringir o acesso e gerenciar níveis 
de autorização.

Ferramentas avançadas para publicação de dados
Ferramentas de licença e direitos autorais, metadados 
personalizáveis, citações recomendadas, várias opções de 
exibição e URLs permanentes garantem curadoria e capacidade 
de descoberta sob medida para todos os tipos de dados – agora 
e no futuro.

Envio fácil
Dê aos docentes uma interface intuitiva e fácil de usar para 
enviar e gerenciar seus conjuntos de dados diretamente. 
O Digital Commons também fornece ferramentas para que 
a equipe envie e gerencie arquivos de dados em massa em 
nome de pesquisadores.

O Digital Commons é uma solução hospedada 
abrangente para armazenamento, gerenciamento e 
compartilhamento de dados.

• Armazenamento 
ilimitado (sem custos 
adicionais)

• Ferramentas de 
autorização e controle 
de acesso

• Totalmente hospedado: 
não são necessários 
recursos de TI

• Suporte para todos  
os tipos e formatos  
de arquivo

• Múltiplos backups, 
armazenamento em 
nuvem e arquivos 
trimestrais

Para mais informações visite:

elsevier.com/solutions/digital-commons
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