Aumente a visibilidade e o
impacto de sua instituição
administrando e divulgando
tudo o que ela produz
Organize e compartilhe de tudo: desde dados de pesquisa até
relatórios técnicos para conferências, dissertações e trabalhos
finais.
A Digital CommonsTM oferece a única plataforma que combina
funcionalidades do Repositório Institucional (RI), publicação com acesso
aberto em nível comercial e perfeita integração dos perfis dos docentes –
tudo hospedado com suporte e armazenamento ilimitados.

Repositório institucional e plataforma de publicação
para aumentar a visibilidade e o impacto

Galerias de especialistas e perfis de docentes para
consultar o conhecimento do campus

• Estudos e pesquisa de
docentes

• Gerenciamento de
dados

• Perfis de docentes

• Trabalho estudantil,
teses e dissertações
eletrônicas

• Conferências e eventos

• Galerias personalizadas
portáteis

• Galerias de especialistas

• Arquivos e coleções
especiais

• Conectando
os docentes a
oportunidades de:
–Mentoria
–
–Colaboração
–
–Mídia
–

Fácil de implementar, usar, manter e avaliar
Índices de impacto sob demanda precisos
• Painéis mostram as organizações
comerciais, educacionais e
governamentais que estão lendo seu
trabalho.
• Mapas de índices de leitura em tempo
real
• Compartilhe facilmente o impacto com
autores e grupos no campus
• Relatórios exportáveis para publicações
e impacto

A infraestrutura hospedada reduz o
custo total de propriedade

Suporte, treinamento e consultoria
ilimitados

• Armazenamento seguro na nuvem

• Acesso ilimitado a um consultor
exclusivo

• Otimização do mecanismo
de pesquisa (Search Engine
Optimization, SEO) líder no setor
• Desenvolvimento acelerado e
focado no cliente
• Dados ilimitados e
compatibilidade com todos os
tipos de arquivos

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

2,5 milhões

de textos completos
hospedados

1/2 bilhão

de downloads totais

*Os índices são até 2018 para plataformas Digital Commons globais

1.500

periódicos
publicados

• Índice de satisfação do cliente com
o suporte: 92%
• Treinamento contínuo para a
equipe, professores e alunos para
ajudá-los a crescer
• Marca e projeto personalizados
• Orientações de um grupo de
especialistas sobre tendências e
práticas recomendadas

A Digital Commons oferece variedade e
personalização que se ajustam ao conjunto
de necessidades exclusivas de sua instituição.
Divulgue toda a gama de pesquisas estudos de sua instituição
A Digital Commons divulga todos os trabalhos de docentes de sua instituição, como
perfis disponíveis para mídia e artigos revisados por pares já publicados, documentos
de trabalho e documentação de conferências.
Administre e divulgue seus trabalhos de graduação e suas teses e dissertações
eletrônicas.
Com fluxos de trabalho personalizados para gerenciamento de teses e dissertações
eletrônicas, ferramentas de publicação e opções de apresentação para pesquisas de
estudantes, a Digital Commons ajuda a apoiar objetivos curriculares e promover o
comprometimento dos alunos.
Simplifique a publicação de periódicos em sua instituição
A Digital Commons foi desenvolvida com base no software de gerenciamento editorial
comercial. Com designs personalizados e treinamento e suporte contínuos para os
editores, você pode publicar qualquer material: do boletim do campus a um periódico
duplo-cego revisado por pares.
Aperfeiçoe seu gerenciamento de dados com suporte completo.
O Digital Commons é uma solução hospedada abrangente para armazenamento,
gerenciamento e compartilhamento de dados. O suporte e o armazenamento
ilimitados para todos os tipos de arquivo atendem às suas necessidades de dados de
todos os membros do campus.
Planeje, promova e publique conferências e eventos
Aproveite ao máximo todos os materiais do campus com ferramentas intuitivas para
planejar, promover e publicar eventos. Marcas e fluxos de trabalho personalizáveis para
dar um toque especial a cada conferência.
Implemente livros e recursos educacionais abertos
A Digital Commons oferece a infraestrutura para implementar iniciativas de educação
aberta para que os alunos possam economizar dinheiro e você apoie os esforços de
retenção. Ferramentas flexíveis que permitem que você publique belos livros-texto,
materiais para cursos e monografias.
Capture e compartilhe de modo dinâmico arquivos e coleções especiais
Com geolocalização, linhas de tempo, metadados personalizados e galerias que
permitem que os visitantes ampliem ou tenham uma visão geral das imagens, a
Digital Commons oferece novas maneiras dinâmicas de compartilhar com o mundo as
coleções exclusivas de seu campus.
Queira você criar, expandir ou promover e desenvolver ainda mais seu RI, a Digital
Commons tem ofertas que atendem às suas necessidades com um nível de suporte
excepcional.
Para saber mais, acesse:

elsevier.com/solutions/digital-commons
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