CAB eBooks

Вдъхнете живот
на книгите си
CAB eBooks предоставя неограничен достъп до
престижните заглавия на CABI.
Всяка книга е индексирана до ниво глава, което
означава, че с бързо търсене достигате пряко до
най-подходящата информация.
Защо да закупувате електронни книги CAB eBooks?
• висококачествено съдържание, написано от световни експерти
• динамичен набор от заглавия, актуализиран през годината
• фиксирани пакети за изкупуване
• заглавията са налични и индексирани като отделни глави
• всички глави и заглавия са изцяло индексирани и интегрирани с CAB Abstracts (База с данни в
областта на приложните науки за живота)
• търсене по ключова дума или преглед по тема или заглавие
• електронни книги в лесен за навигиране PDF формат
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Предимства

• MARC записи с възможност за изтегляне
• без DRM: свобода да изтегляте, печатате и споделяте
• безкраен достъп
• съответствие с отворен URL адрес
• статистика за използването в съответствие с COUNTER
• без ограничение на едновременните потребители
• достъп по всяко време, навсякъде

Пакети
Набор от заглавия на CAB eBooks 2011 г. – досега (вече
съдържа 21 допълнителни текста)
Наборът от заглавия на CAB eBooks съдържа над 200 книги и се актуализира с нови заглавия през
годината. В допълнение CAB eBooks работи паралелно с CAB Abstracts (База с данни в областта на
приложните науки за живота) – водещата база с данни за резюмета на CABI – предоставяйки богати
инструменти за индексиране и търсене.
CAB eBooks – 2008-2010 г. (вече съдържа 9 допълнителни текста)

Най-актуалният ни фиксиран пакет, съдържащ 121 заглавия, публикувани в периода 2008 – 2010 г.
Този пакет се предлага за еднократно закупуване с постоянно притежаване.
CAB eBooks – 2005-2007 г. (вече съдържа 7 допълнителни текста)

Пуснат през февруари 2011 г., пакетът 2005-2007 г. съдържа всичките 166 електронни книги CAB
eBooks, публикувани през този тригодишен период. Вече се предлага като еднократна покупка с
постоянно притежаване.
CAB eBooks – 2000-2004 г.

Пакетът 2000–2004 г. съдържа 244 заглавия и предоставя лесна възможност за придобиване
на ценния ни каталог с по-ранни издания. Предлага се като еднократна покупка с постоянно
притежаване. За да откриете как нашите електронни книги могат да отговорят на нуждите ви –
моля, свържете се със своя регионален представител на CABI или пишете по имейл до
sales@cabi.org

www.cabi.org/ebooks
Свържете се с нас

CABI, Nosworthy Way, Wallingford, Oxfordshire OX10 8DE, Обединено кралство.. T: +44 (0)1491 829313, E: sales@cabi.org
За Северна Америка:
CABI, 745 Atlantic Avenue, 8th Floor, Boston MA 02111, САЩ. T: +1 (617) 682 9015, E: cabi-na@cabi.org
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за заявка за безплатно изпробване на CAB eBooks или да обсъдите наличните възможности за покупка, моля, изпратете имейл до
sales@cabi.org или се свържете с регионалния си представител на CABI.

