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Disciplinas

•• Arquitetura & Design
•• Astronomia
•• Ciências Biomédicas
•• Administração & Negócios
•• Química
•• Ciências da Computação
•• Ciências da Terra & Geografia
•• Economia
•• Educação & Letras
•• Energia
•• Engenharia
•• Ciências do Meio Ambiente
•• Ciências dos Alimentos
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

& Nutrição
Direito
Ciências da Vida
Ciências dos Materiais
Matemática
Medicina
Filosofia
Física
Psicologia
Saúde Pública
Ciências Sociais
Estatística
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A plataforma líder mundial
em Pesquisa
SpringerLink fornece acesso rápido e preciso a mais de 10 milhões de documentos
científicos da coleção on-line mais completa do mundo de livros, periódicos, obras
de referência e protocolos nas áreas de STM (Ciência, Tecnologia e Medicina) e HSS
(Humanidades & Ciências Sociais), abrangendo uma vasta gama de disciplinas.

O que está disponível em SpringerLink

Mais de 225.000
eBooks
(desde 1842)

Mais de 10 milhões
de documentos

Mais de 3.300
periódicos (desde 1997)
Coleção retrospectiva
‘Journals Archive’ (pré-1997)

Mais de
45.000
protocolos

Mais de 700 obras
de referência
Mais de 5.900 séries
de livros (desde 1842)

A plataforma SpringerLink foi desenvolvida com as mais recentes tecnologias para
fornecer o máximo de flexibilidade e facilidade de uso: as sofisticadas ferramentas de
busca e descoberta fornecem resultados com a velocidade, exatidão e conveniência de
que os usuários precisam, ao passo que o design responsivo dos cabeçalhos e menus
permite navegação otimizada em computadores, tablets e smartphones. A inexistência
de limitações de DRM (Digital Rights Management ou Gerenciamento de Direitos Digitais)
significa que o usuário também pode acessar o conteúdo sempre e como quiser, sem
qualquer restrição de licença.

Acesso às pesquisas mais recentes
A profundidade e amplitude do conteúdo disponível, em conjunto com as sofisticadas
ferramentas de busca, tornam SpringerLink a plataforma preferida por centenas de
milhares de pesquisadores no mundo todo. O conteúdo é atualizado constantemente
e, cerca de 10.000 novos eBooks, 3.000 novos protocolos e mais de 270.000 artigos
de periódicos são acrescentados a cada ano. O conteúdo de SpringerLink é vinculado
semanticamente, criando uma rede de informações vasta, porém facilmente navegável e
acessível por meio das ferramentas intuitivas de SpringerLink.

Springer & Palgrave Archives
Acessar as pesquisas contemporâneas mais recentes é um fator-chave nos fluxos de
trabalho das pesquisas, mas a pesquisa histórica sustenta muitos dos avanços de
hoje. Além das informações mais recentes, SpringerLink inclui as coleções Springer e
Palgrave Macmillan Archives de periódicos e livros publicados pelos principais cientistas,
cujos trabalhos construíram as fundações para o conhecimento científico moderno.
A coleção Springer Journal Archives possui mais de 2 milhões de artigos de mais de
1.000 periódicos, desde o volume 1, ao passo que a coleção Springer Book Archives,
incluindo Palgrave Archives, conta com mais de 120.000 títulos a partir da década de
1840, até então, raros de se encontrar.
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Outros benefícios-chave de SpringerLink incluem:
Rapidez para facilitar pesquisas
A velocidade de acesso às pesquisas é um requisito-chave para o pesquisador atual.
SpringerLink é rápida, fornecendo resultados em até um terço do tempo da
plataforma anterior.
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Marcas respeitadas e de
confiança disponíveis via
SpringerLink:

Otimização para dispositivos móveis
O design responsivo de cabeçalhos e menus otimizado para dispositivos móveis
permite navegação ideal em computadores, tablets e smartphones, sem perda de
qualquer funcionalidade essencial ou deslocamento de conteúdo crítico para a parte
inferior da página.
Look Inside
A funcionalidade Look Inside dá acesso às duas primeiras páginas de um documento que
não seja de propriedade da biblioteca, permitindo que o usuário determine o valor e a
relevância da obra antes de uma decisão de compra. Look Inside se aplica a eBooks e
outros tipos de conteúdo.
Springer Alerts e feeds RSS
O usuário pode definir alertas de publicações com base em autor, assunto, palavrachave e publicação, ou ainda, assinar feeds RSS (Really Simple Syndication) da Springer,
para receber novos títulos diretamente em seu computador. Para obter mais
informações, acesse: springer.com/alerts.

Note: Yellow logos are typically used on a black background.
If the background is any other color please use the black logo or
convert it to white.

Online First
Permite que o usuário acesse artigos revisados por pares antes que eles sejam
publicados em mídia impressa. Os textos dos artigos são totalmente pesquisáveis e
citáveis via DOI (Digital Object Identifiers ou Identificadores de Objetos Digitais), mas
disponíveis de forma muito mais rápida, acelerando a circulação de descobertas
cruciais.
Open Choice
Open Choice permite ao autor a opção de dar acesso aberto a seu artigo,
mesmo quando publicado em um dos periódicos exclusivos para assinantes altamente
respeitados da Springer. Artigos Open Choice podem ser arquivados em repositórios
institucionais ou dos financiadores, ou ainda, tornarem-se acessíveis imediatamente.
Os artigos são publicados sob a licença Creative Commons Attribution (CC BY), e os
direitos autorais (copyright) permanecem com o autor.

Licenças
SpringerLink está disponível para instituições acadêmicas, organizações governamentais e
empresas, sendo adquirida pelas mais diversas entidades, de pequenas universidades às
gigantes corporações multinacionais. Opções de licença sob medida são baseadas na
intensidade de pesquisas e no número de usuários.

Para mais informações sobre SpringerLink
e/ou propostas comerciais, entre em
contato com um Licensing Manager local.
springer.com/salescontacts

Suporte
Analistas globais do Helpdesk Springer Nature oferecem respostas a questões técnicas ou de
acesso a qualquer momento pelo e-mail onlineservice@springernature.com. Nossos clientes
também contam com o atendimento dedicado de um Account Development Specialist,
profissional responsável por colaborar com a otimização do uso dos recursos eletrônicos
licenciados e suporte pós-venda. Conheça seu Account Development Specialist e saiba mais
sobre os serviços disponíveis em springernature.com/forlibrarians.

SpringerLink está disponível para todos
os tipos e tamanhos de instituições e
organizações

Sobre a Springer Nature
Springer Nature é a maior editora mundial de livros acadêmicos, responsável pela publicação
de alguns dos periódicos mais influentes do mundo e pioneira no campo da pesquisa
aberta. Nossa missão é possibilitar o avanço das pesquisas e ajudar a comunidade científica
a atingir melhores resultados. Por meio de nosso portfolio de periódicos, possibilitamos que
pesquisadores, estudantes, professores e profissionais tenham acesso a toda profundidade e
amplitude de conhecimentos nas áreas de Ciência, Tecnologia, Medicina, Humanidades &
Ciências Sociais.

Valores baseados no número de usuários
e na intensidade de pesquisas
@SpringerLink
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Conteúdo SpringerLink e seus usuários
Quem são os visitantes?
Mais de três
quartos de todos
os usuários
SpringerLink são
de Instituições
Acadêmicas.

29%

7%

28%

5%

Pesquisadores de
Organizações
Governamentais, ONGs

Pesquisadores
acadêmicos, professores,
palestrantes

Médicos

4%

Estudantes

Pesquisadores,
profissionais de PD&I

21%

Candidatos a Ph.D.,
estudantes de
Doutorado

De onde são?
EUROPA
35%

6%
Outros

Por onde começam?

ÁSIA-PACÍFICO
29%

Outros
20%
Bases de dados de
A&I (Abstracting &
Indexing)
8%
Sites de
bibliotecas
9%

AMÉRICA
DO NORTE
24%
AMÉRICA
LATINA
5%
ÁFRICA
2%

Google
Acadêmico
(Google
Scholar)
33%

Pesquisas no
Google
30%

ORIENTE
MÉDIO
5%

10 M

Palgrave
Macmillan
books

9M

Um quarto
corresponde a
usuários de
indústrias, outras
organizações de
pesquisa e, clínicas
e escolas médicas.
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