Pacotes CAB e-Livros

trazendo seus
livros à vida
CAB e-Livros oferece uma oportunidade única para acessar os
títulos prestigiados do CABI em um formato fácil de usar.
Os livros são indexados e recuperáveis como capítulos,
assegurando que uma pesquisa dos títulos disponíveis lhe dará
os resultados mais relevantes e economizará seu tempo valioso.
por quê comprar CAB e-Livros?
• conteúdo de alta qualidade escrito por especialistas mundiais
• arquivo frontal dinâmico atualizado no decorrer do ano
• arquivos fixos para compra definitiva
• títulos disponíveis e indexados como capitulos individuais
• todos os capítulos e títulos totalmente indexados e integrados com CAB Abstracts
• pesquisar por palavras-chave ou navegar por assunto ou título
• e-Livros apresentados como arquivos PDF fáceis de navegar

KNOWLEDGE FOR LIFE

benefícios
• baixar registros MARC
• política drm amigável: liberdade de baixar, imprimir e compartilhar
• acesso perpétuo
• compatível com url aberta
• estatísticas de usos não conformes
• usuários simultâneos ilimitados
• acesso em qualquer momento, em qualquer lugar

Arquivos
Arquivo Frontal CAB e-Livros 2011 – presente (agora
contém 21 textos suplementares)
O Arquivo Frontal CAB e-Livros contém mais de 200 livros e é atualizado com novos títulos ao longo do ano.
Adicionalmente, o CAB e-Livros opera em conjunto com CAB Abstracts – a base de dados de resumos líder
do CABI – que fornece valiosas ferramentas para pesquisa e indexação.
CAB e-Livros – 2008-2010 (agora contém 9 textos suplementares)

Nossa mais recente coleção de arquivos contendo 112 títulos (mais de 1.800 capítulos) publicados entre 2008
– 2010. Esta coleção está agora disponível para compra única para posse perpétua.
CAB e-Livros – 2005-2007 (agora contém 7 textos suplementares)

Lançado em fevereiro de 2011, o Arquivo 2005-2007 contém todos os 159 CAB e-Livros publicados durante
esse período de três anos. Está agora disponível para compra única para posse perpétua.
CAB e-Livros – 2000-2004

O Arquivo 2000-2004 contém 244 títulos (mais de 4.400 capítulos), dando uma oportunidade para investirem
em nossa valiosa lista de títulos antigos. Está disponível para compra única para posse perpétua.
Para saber como nossos e-Livros podem atender suas necessidades – por favor contate seu
representante regional CABI ou envie e-mail para sales@cabi.org

www.cabi.org/cabebooks
para pedir uma avaliação gratuita do CAB e-Livros ou conversar sobre as opções de compra disponíveis,
por favor envie e-mail para sales@cabi.org ou contate seu representante regional CABI.
CABI, Nosworthy Way, Wallingford, Oxfordshire OX10 8DE, UK. T: +44 (0)1491 829313, E: sales@cabi.org
nos Estados Unidos:
CABI, 38 Chauncey St., Suite 1002, Boston MA 02111, USA. T: +800 552 3083, E: cabi-na@cabi.org
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