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Uma equipa com experiencia, Uma equipa com experiencia, 
com poderosas ferramentas, com poderosas ferramentas, 

pode oferecer o conteúdo adequadopode oferecer o conteúdo adequado
SEMPRESEMPRE

DesenvolvimentoDesenvolvimento integrado da integrado da coleçãocoleção na era na era 
ddigitaligital David Paredes   |   Diretor de Vendas para  Europa
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YBP sabe de YBP sabe de livroslivros

E queremos conhecer as 
suas bibliotecas
Talvez contem com recursos limitados, 
que podem otimizar …

Pode também acontecer que tenham 
que lidar com limitações orçamentais …

A biblioteca  é a que cumpre sempre, de 
forma rápida e eficiente, o seu 
compromisso na aquisição de livros 
adequados aos alunos e professores

E com a YBP gostaríamos 
de  ajudar

http://www.ybp.com2


| www.ybp.com3

YBP: Quem somos?
• 1971: YBP criada em New Hampshire (EUA)

• 1974: Primeiro Approval Plan nos EUA

• 1996: Primeiro fornecedor de livrolivro académico na Internetacadémico na Internet

• 1997: Começa o serviço de tratamento físico de livros

• 2006: PrimeiraPrimeira venda de venda de ebooksebooks / PDA 

• 2007: Primeiro Approval Plan/ eletrónico integrado

• 2009: YBP compra Blackwell’s nos EUA

• 2013: YBP na EuropaYBP na Europa

• 2015: EBSCO compra YBP

http://www.ybp.com3
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YBP YBP hojehoje
• Presente em mais de 60 países
• Bibliotecas com quem o YBP 

colabora em todo o mundo: 
3.900

• Bibliotecas que trabalham com 
YBP na Europa: 150

Há mais de 40 anos que a nossa missão tem
vindo a ser sempre a mesma: trabalhar lado a
lado com as bibliotecas para poder oferecer a
maior escolha de conteúdo académico
publicado em qualquer lugar do mundo.

http://www.ybp.com4
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A A vantagemvantagem
dos dos ServiçosServiços
YBP para as YBP para as 
bibliotecasbibliotecas

FACILIDADEFACILIDADE
A vantagem de A vantagem de 

GOBIGOBI
Gestão da compra de Gestão da compra de 

livros impressos e livros impressos e 
eletrónicos num único eletrónicos num único 

lugar: lugar: GOBIGOBI

SELEÇÃO
A vantagem do vantagem do 

CONTEÚDOCONTEÚDO
Mais de 13 milhões de livros Mais de 13 milhões de livros 
impressos e 1,4 milhões de impressos e 1,4 milhões de 

ebooksebooks de mais de 20  de mais de 20  
principais plataformas de principais plataformas de 

agregadores editoriaisagregadores editoriais

PRECISÃOPRECISÃO
A vantagem dos A vantagem dos 

PERFISPERFIS
Acesso aos livros que Acesso aos livros que 
cumprem exatamente cumprem exatamente 

cada requisito de cada requisito de 
forma rápida e forma rápida e 

simplessimplesPERSONALIZAÇÃOPERSONALIZAÇÃO
A vantagem dos A vantagem dos 

SERVIÇOS SERVIÇOS 
TÉCNICOSTÉCNICOS

Opções de registos Opções de registos 
MARC e MARC e 

processamento físico processamento físico 
de livrosde livros

INTEGRAÇÃOINTEGRAÇÃO
A vantagem do A vantagem do 
SISTEMA DE SISTEMA DE 

GESTÃO (ILS)GESTÃO (ILS)
A colaboração constante e A colaboração constante e 

as novas tecnologias as novas tecnologias 
garantem uma maior garantem uma maior 

integração com o sistema integração com o sistema 
de gestãode gestão

YBPYBP
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SELEÇÃOSELEÇÃO

A vantagem do CONTEÚDO

Contar com todo o universo de livros 
académicos num único sítio, facilita a 
pesquisa de livros apropriados para os 
utilizadores:

– Mais de 13 milhões de livros impressos

– Todas as editoras académicas fundamentais 
em todas as especialidades

– YBP Marketplace: acesso aos títulos 
esgotados e sem catalogação

Principais editoras 
académicas

Principais editoras 
académicas

• Brill
• Cambridge University Press 
• De Gruyter
• Duke University Press 
• Harvard University Press
• John Wiley Publishing
• MIT Press
• Oxford University Press
• Princeton University Press
• Springer 
• Taylor & Francis 
• University of California Press
• University of Chicago Press

http://www.ybp.com6
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SELEÇÃOSELEÇÃO
Para livros eletrónicos (mais de 1,4 milhões), YBP oferece uma 
seleção de:

• Fornecedores

• Plataformas

• Modelos de acesso:
– Título a título

– Coleções eletrónicas

– Approval Plans para ebooks

– Subscrições/séries

•Serviço de pesquisa em formato alternativo: saber que livros 
impressos contam com edição eletrónica é rápido e fácil em GOBI 

http://www.ybp.com7
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O número de livros eletrónicos publicados ao mesmo tempo com a sua
correspondente edição impressa aumenta cada ano. 

SITUAÇÃO DO MERCADO DE LIVROS ELETRÓNICOS

Disponibilidade de livros impressos e eletrónicos

http://www.ybp.com8
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SSIMPLICIDADEIMPLICIDADE
A vantagem da ferramenta GOBI

Gestão na aquisição de livros impressos e eletrónicos num único sítio, 
com controlo de duplicados, independentemente do formato:
• Ver todos os formatos disponíveis num único registo bibliográfico

• Receber alertas semanais de novos títulos para uma revisão mais rápida

• Acesso ilimitado para o pessoal da biblioteca

• Informação de atividade em tempo real: administração, gastos, pedidos em curso … 

• Previsualização do texto integral de ebooks e acesso às listagens de seleção 
atualizadas, tiradas dos ebooks mais vendidos, das obras literárias fundamentais, das 
obras premiadas

• Pesquisa e compra de livros em segunda mão, em tempo real

• Descarregar as faturas

http://www.ybp.com10
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GOBI Página Inicial
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Pesquisa avançada da GOBI

http://www.ybp.com12
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Registo de um ebook na GOBI

http://www.ybp.com13
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Edições alternativas e previsualização de ebooks

http://www.ybp.com14


| www.ybp.com15

Previzualização de um ebook da EBSCO 

http://www.ybp.com15
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GobiTweenGobiTween

• GobiTween mostra a atividade da compra de um 
consórcio e dos seus membros:

– Informação sobre livros impressos e eletrónicos 

– Registos de PDA enviados e novos títulos adquiridos

– Visualização de livros existentes na coleção

– Coleções eletrónicas 

http://www.ybp.com16
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GobiTweenGobiTween
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YBP cria um perfil único e 
detalhado da biblioteca 
que apresenta os 
objetivos exatos para o 
desenvolvimento da 
coleção

Um representante da YBP 
trabalha com a biblioteca 
para identificar as  
necessidades locais, 
objetivos e preferências 
para desenvolver a 
coleção em cada área de 
interesse

Os especialistas da YBP 
fazem a revisão dos 
títulos novos e criam uma 
descrição bibliográfica 
detalhada de cada livro 
destinada ao processo de 
escolha 

1 2 3

IDENTIFICAÇÃO DOS LIVROS QUE SE 
IDENTIFICAM COM O PERFIL 

CONTROLO DE DUPLICADOS 

PRECISÃO |  A vantagem dos PERFIS

http://www.ybp.com19
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PRECISÃO

Approval Plan: os livros 
são enviados 

automaticamente

Alertas de novos títulos: 
envia-se uma lista para que 

a biblioteca  revise

POUPA-SE TEMPO E CONSTRÓI-SE UMA COLEÇÃO MAIS  
ADEQUADA À SELEÇÃO DO CONTEÚDO DE QUE PRECISAM 

E QUE É O MAIS RELEVANTE PARA A BIBLIOTECA

LIVROS QUE ESTÃO DENTRO DO 
PERFIL DA BIBLIOTECA

http://www.ybp.com20
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Approval PlansApproval Plans
• 82% dos clientes da YBP utilizam Approval Plans para a maoría dos livros impressos 

e eletrónicos

• 2015 foi o ano com mais approval plans do que em qualquer outro ano anterior
(2.500 planos)

• Muitas bibliotecas que nunca tinham trabalhado com YBP começaram a utilizar os 
approval plans pela primeira vez. Por exemplo, pequenas instituições académicas 
internacionais

• Porque é que as bibliotecas preferem os approval plans?

– A entrega automática do novo e relevante que coincide com o perfil específico 
da biblioteca, assegura a que os utilizadores recebam de imediato o conteúdo 
que necessitam

– A experiência dos especialistas da YBP, encarregues de fazer listas de novos 
títulos por perfil, poupam tempo na localização e dinheiro na aquisição de 
eventuais compras de livros inadequados

– Constrói-se uma coleção forte e sustentável, porque a biblioteca será a 
proprietária dos conteúdos

Approval Plans

http://www.ybp.com21
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PERSONALIZAÇÃOPERSONALIZAÇÃO

A vantagem dos SERVIÇOS TÉCNICOS

• Várias  opções de escolha na catalogação em formato MaRC21 que 
permitem personalizar a entrega dos livros

• Serviços de processamento físico de livros: forrado, reforço, proteção, 

anti-furto, código de barras, etiquetas, carimbos, …

• Apoio à catalogação tanto para livros impressos como eletrónicos

• De acordo com as classificações RDA e OCLC

• Compatibilidade com os formatos MARC-8 e UTF-8

• Enriquecimento de registros MaRC – inclusão de índices, resumos, 
afiliações e biografias dos autores

http://www.ybp.com22
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INTEGRAÇÃOINTEGRAÇÃO
A vantagem do SISTEMA DE GESTÃO

• Relação sólida com um crescente número  
de fornecedores de sistemas nacionais e 
internacionais

• Transações EDI/integrações API com todos 
os principais sistemas de gestão para 
pedidos, faturas e relatórios sobre a situação 
dos pedidos

• Apoio personalizado ao maior fluxo de 
trabalho

http://www.ybp.com23
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Iniciativas da YBPIniciativas da YBP
• 47 novos representantes comerciais no mundo 

e 6 novos representantes da YBP na Europa

• Ampliação do catálogo de livros em língua não 
inglesa

• Aumento do número de plataformas de livros 
eletrónicos

• Criação de novas ferramentas para o 
desenvolvimento do fundo bibliográfico e melhoria 
na experiência do utilizador na ferramenta GOBI

• Introdução do serviço de envio urgente 
integrado na GOBI

• Ampliação da oferta de idiomas da interface 
GOBI e do serviço de Atenção ao Cliente

http://www.ybp.com24
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Iniciativas estratégicas da Iniciativas estratégicas da 
YBPYBP

• Ampliação dos serviços técnicos e projetos de 
inovação com novos fornecedores de sistemas de 
gestão (ILS)

• Estabelecimento de novos acordos com 
fornecedores e distribuidores com a finalidade de 
melhorar os prazos de entrega e reduzir o número 
de títulos não disponíveis.

• Alcançar uma maior integração com os sistemas da 
EBSCO

http://www.ybp.com25
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ComeçarComeçar é fácilé fácil

www.GOBI3.com

Métodos para realizar os pedidos dos livros impressos e eletrónicos

Enviar email a YBP

EDIFAC

GOBI

http://www.ybp.com26
http://www.GOBI3.com


| www.ybp.com27

Pesquisa na GOBI por ISBN  Página principal 

http://www.ybp.com27
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Pesquisa + Pesquisa + avançadaavançada na GOBI na GOBI 
por título e ano por título e ano ediçãoedição Standard Standard SearchSearch

http://www.ybp.com28
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Pesquisa Pesquisa avançadaavançada na GOBI na GOBI 
outrosoutros limitadoreslimitadores

http://www.ybp.com29
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Resultado da Pesquisa na GOBI
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Pré-visualização na plataforma EBSCOhost

http://www.ybp.com31


| www.ybp.com32

Pré-visualização na plataforma ebrary
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Realizar um pedido   Primeiros passos

http://www.ybp.com33
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Lançar o pedido 
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Pedido finalizado
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Comprovação dos pedidos na GOBI 
Library Activity

http://www.ybp.com36
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Comprovação do pedido em curso
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Comprovação dos pedidos na GOBI 
Library Activity
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Mais infomação …..

• Prazos de entrega
• Envio sem custos
• Como controlamos os duplicados
• Quando YBP aplica descontos
• Entre outras questões

http://www.ybp.com39
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ComeçarComeçar é fácilé fácil
Estamos à disposição da biblioteca para ajudar em tudo o que for  

necessário na experiência com a ferramenta GOBI 

David Paredes|   Diretor de Vendas para Europa

00 34 608 321 813

800 834 001  Gratuito

dparedes@ybp.com

www.ybp.com

Lmarques@ebsco.com

Lícia Marques Vieira|   RSM para Portugal
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