
 
 
Firma EBSCO współpracuje z największą liczbą wydawców i dostawców w branży oraz ma najobszerniejszą 
kolekcję metadanych. Wyszukiwarka naukowa EBSCO Discovery Service (EDS) zapewnia głębsze i szersze 
indeksowanie niż jakikolwiek inny serwis. Biblioteki mogą rozbudowywać Indeks Podstawowy, dodając 
metadane ze swoich własnych unikalnych kolekcji, rozszerzając i adaptując serwis do własnych potrzeb.  
 
Firma EBSCO ma podpisane umowy o współpracy z ponad 60 dostawcami systemów bibliotecznych, między 
innymi SirsiDynix, Innovative Interfaces (VTLS-Virtua, Millennium, Polaris, Sierra) oraz OCLC. Oprócz tego 
dysponujemy dużym doświadczeniem w ładowaniu pozostałych katalogów, takich jak KOHA, ALEPH i 
innych.  
 
Jako jedyny dostawca stosujemy unikalny system relewancji (trafności) w wyszukiwarce EBSCO Discovery 
Service w celu zapewnienia użytkownikom jak najtrafniejszych i najbardziej aktualnych wyników na 
pierwszych stronach rezultatów wyszukiwań. Wskaźnik relewancji ma decydujące znaczenie w 
wyszukiwarkach, które indeksują dziesiątki milionów rekordów. Firma EBSCO nie tylko stosuje bardzo 
dokładny algorytm relewancji do wyważenia znaczenia poszczególnych rezultatów, ale posiada również 
najbogatsze metadane do zastosowania tego algorytmu, takie jak hasła przedmiotowe, abstrakty 
dostarczone przez autorów, słowa kluczowe dostarczone przez autorów, tytuły artykułów i inne elementy 
metadanych, dzięki czemu może zaprezentować użytkownikom na pierwszej stronie najlepsze rezultaty 
spełniające ich kryteria wyszukiwawcze.  
 
Pozostałe unikalne funkcje i opcje wyszukiwarki EBSCO Discovery Service™ (EDS) to:  

 włączenie do EDS opracowań encyklopedycznych z baz dla studentów „Research Starters” na 
prawie 82.000 najbardziej poszukiwanych tematów; opracowania są napisane przez ekspertów 
w danej dziedzinie z tytułem naukowym i pochodzą z wiarygodnych źródeł – z wydawnictw 
Salem Press i Encyclopedia Britannica, dzięki czemu mogą być bezpiecznie cytowane, w 
przeciwieństwie do Wikipedii,  

 zintegrowanie listy publikacji w wyszukiwarce i możliwość wyszukiwania w EDS po tytułach 
czasopism, książek, wydawnictw seryjnych i innych publikacji,  

 szczegółowe metadane z opisu bibliograficznego, takie jak: abstrakty dostarczone przez 
autorów, słowa kluczowe, hasła przedmiotowe,  

 pełne indeksowanie z baz własnych EBSCOhost prenumerowanych przez daną instytucję, jak 
np. Academic Search Complete, Business Source Complete i inne,  

 pełne indeksowanie z wiodących specjalistycznych baz innych wydawców prenumerowanych 
przez daną instytucję, w tym z dziedzinowych baz bibliograficznych zawierających bogate 
metadane pochodzące ze specjalistycznych tezaurusów  

 Smartlinks - unikalna technologia umożliwiająca łatwy, szybki, bezpośredni dostęp do pełnych 
tekstów bez konieczności stosowania narzędzia typu link resolver,  

 wiele opcji zawężania i rozszerzania rezultatów wyszukiwań według różnych kryteriów, takich 
jak dostępny pełny tekst, publikacje recenzowane naukowo, daty publikacji,  

 opcja poszerzenia serwisu EDS o widżety i zdalne konektory na serwery wydawców do źródeł, 
których metadane nie są dostępne w serwisie EDS ani żadnym innym serwisie tego typu; dzięki 
temu wyszukiwarka EDS może zapewnić niemal pełne pokrycie wszystkich zasobów danej 
instytucji,  

 raporty użytkowania poszczególnych źródeł.  
 


