NOWOCZESNA TECHNOLOGIA DLA EDUKACJI I ROZWOJU

ROZUMIEMY . . .

IBUK Libra to wirtualna czytelnia, która pozwala stworzyć unikatową
kolekcję książek online, dostosowaną do indywidualnych potrzeb instytucji.
Księgozbiór liczy kilkanaście tysięcy tytułów, wydanych przez najważniejsze,
renomowane polskie oﬁcyny. Dzięki zaawansowanej technologii
i dostępowi online czytelnicy mogą korzystać z serwisu przez całą dobę,
z dowolnego miejsca. Platforma umożliwia nie tylko czytanie książek,
lecz także zaawansowaną pracę z tekstem. Z zasobów można korzystać
za pomocą komputera, laptopa, tabletu czy smartfona.

KORZYŚCI
DLA INSTYTUCJI

DLA UŻYTKOWNIKA

kilkanaście tysięcy publikacji specjalistycznych,
naukowych i beletrystycznych

dostęp online 24/7 na komputerze, laptopie, tablecie,
smartfonie (Responsive Web Design)

najlepsze portfolio polskich wydawców

wyszukiwanie tytułów:

większość tytułów niedostępna na innych platformach

tradycyjne – z funkcją podpowiadania wyrazów

pięć jednoczesnych dostępów do książki w wersji
elektronicznej (opcja standardowa)

fasetowe – z możliwością stosowania zaawansowanych ﬁltrów

darmowe szkolenia dla bibliotekarzy i użytkowników
dostęp do statystyk online
brak opłat za korzystanie z platformy
bezpłatne materiały informacyjno-promocyjne
metadane w standardzie MARC21
dedykowany opiekun przez cały okres trwania umowy

szybki podgląd pełnych tekstów
możliwość stworzenia własnej półki z książkami (myIBUK)
interaktywna nawigacja po rozdziałach
wyszukiwanie wewnątrztekstowe
nowoczesne narzędzia do pracy z tekstem, m.in. zaznaczanie
fragmentów, tworzenie notatek, tagowanie, sprawdzanie
deﬁnicji oraz znaczenia słów w słownikach
i encyklopediach PWN

. . . POTRZEBY NASZYCH OBIORCÓW

REKOMENDUJĄ NAS UŻYTKOWNICY . . .

2 000 000

PRZECZYTANYCH STRON W MIESIĄCU

98 %
korzystających z platformy IBUK Libra,
poleciłoby ją swoim znajomym lub
współpracownikom

90 %

uważa, że poruszanie się
po platformie jest łatwe

2 000 000
CZYTELNIKÓW W SKALI ROKU

82 %

użytkowników jest
zadowolonych z łatwego
i szybkiego dostępu do publikacji

70 %

odwiedza serwis kilka razy
w tygodniu lub miesiącu

80 %

stwierdza, że zaznaczanie
fragmentów, robienie notatek
czy sprawdzanie trudnych
pojęć w słownikach online
jest bardzo przydatną
funkcjonalnością

* Na podstawie wyników ankiety przeprowadzonej na portalu IBUK Libra w dniach 03.02. – 28.02.2014 r.

. . . CENIĄCY JAKOŚĆ WYGODĘ I NOWOCZESNE TECHNOLOGIE

GWARANCJA JAKOŚCI PWN . . .

ZASIĘG OGÓLNOPOLSKI
400 instytucji w całym kraju, w tym najlepsze uczelnie i biblioteki publiczne, prestiżowe
instytucje państwowe i ﬁrmy prywatne

7 LAT DOŚWIADCZEŃ
najdłużej istniejąca na rynku czytelnia online z publikacjami w języku polskim

SPERSONALIZOWANA OFERTA
księgozbiór dostosowany do potrzeb klienta i użytkowników

STALE DOSTĘPNA BAZA WIEDZY
nowoczesna forma aktywizacji czytelników, uwzględniająca ich potrzeby edukacyjne
oraz zainteresowania

SPRAWDZONE ROZWIĄZANIE
98% klientów IBUK Libra ponawia co roku zakup dostępu do platformy

Wiedza najwyższej jakości na wyciągnięcie ręki

POSTAW NA WSPÓŁPRACĘ Z DOBRYM PARTNEREM
www.libra.ibuk.pl

. . . TO PEWNOŚĆ DOBREGO WYBORU!

