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OvidSP
	
Opte pelo que pretender para
trabalhar com uma diversidade
de opções de modo de pesquisa
e funções, funcionalidade e
ferramentas personalizáveis
	
Pesquise em simultâneo em todos
os seus recursos bibliográficos e
de texto completo do Ovid, bem
como em conteúdos de acesso
aberto e multimédia no Ovid,
utilizando apenas uma única
consulta
	
Organize e faça a gestão do
material de investigação (quer
recuperado através do OvidSP
ou carregado a partir de outro
sistema) numa área de trabalho
dedicada—My Workspace
(O Meu Espaço de Trabalho)
	
Mantenha-se actualizado quanto
às teorias, desenvolvimentos e
técnicas actuais e futuros com os
AutoAlerts (Alertas Automáticos)
e os feeds RSS
	
Estenda a sua experiência de
investigação para além do
OvidSP com o OvidMD, a Barra
de Ferramentas Ovid e o Ovid
Universal Search™

“O OvidSP é, de longe,
a melhor plataforma de
pesquisa que existe.”

Transformar a investigação em
resultados
Para se manter um passo à frente da taxa cada vez maior de resultados de investigação
científica e médica actual, precisa de um destino onde possa realizar toda a sua
investigação online, de modo a efectuar o seu trabalho de forma eficiente e eficaz.
Pesquise e descubra revistas e livros electrónicos actuais de texto completo, bem
como informações bibliográficas, multimédia e de acesso aberto; e faça a gestão dos
seus resultados e de todos os seus documentos de investigação—tudo na plataforma
OvidSP.
Conjugámos a nossa tecnologia de pesquisa líder com ferramentas de produtividade
importantes para ajudar os utilizadores a pouparem tempo no seu processo de
investigação, para se poderem concentrar nos resultados do seu trabalho e assim
responderem a questões importantes dos pacientes, desenvolverem novas teorias e
efectuarem contribuições revolucionárias no seu campo de especialidade.
Quer seja para a gestão de projectos de larga escala, com documentação intensiva
ou para tomada de decisões sensíveis ao factor tempo e baseadas em evidências, o
OvidSP proporciona a flexibilidade, a velocidade e a produtividade que procura:
•

Tecnologia de pesquisa líder na indústria—incluindo uma funcionalidade de
mapeamento sofisticada

•

Pesquisa numa linguagem natural por relevância
Filtros de pesquisa para pesquisas mais exactas
Uma área de trabalho dedicada—My Projects (Os Meus Projectos)—para guardar,
organizar e gerir projectos e documentos de investigação, incluindo citações,
texto completo, vídeos, imagens, URL, entre outros

•
•

•

Uma Barra de Ferramentas Ovid que pode ser transferida, para obtenção de
informações críticas e atempadas que descubra fora do OvidSP

O OvidSP é a sua solução de investigação online completa.

- Bibliotecário da área
de medicina

conteúdo + ferramentas + serviços

www.ovid.com

“A função Basic Search (Pesquisa Básica) é uma excelente funcionalidade para obter uma imagem
do que está a ler sobre um determinado tópico e para identificar registos cujos termos podem ser
usados numa Advanced Search (Pesquisa Avançada).”
- Especialista em Recursos de Informação numa biblioteca técnica

Pesquisar como preferir
Basic Search (Pesquisa Básica) – Introduza uma

pergunta ou frase completa em linguagem clara—não é
necessária uma sintaxe complicada! O nosso algoritmo
de Processamento de Linguagem Natural exclusivo
devolve resultados em texto completo, multimédia e de
acesso aberto classificados por relevância.

Find Citation (Localizar Citação) – Apenas sabe
parte de uma citação bibliográfica? Introduza os valores
nos campos específicos, tal como DOI (Identificadores de
objectos digitais) e outros identificadores únicos.

Modos de pesquisa

Search Tools (Ferramentas de Pesquisa) – Utilize
ferramentas específicas, incluindo índice permutado,
expansões, árvores, notas de aplicação e mais.

Search Fields (Campos de Pesquisa) – Pesquise

numa base de dados utilizando um ou mais critérios,
incluindo extractos, nome do autor, ISSN e muitos
outros. Visualize os campos que utiliza com mais
frequência no separador My Fields (Os Meus Campos).

Advanced Search (Pesquisa Avançada) – Pesquise
por texto completo e multimédia utilizando termos de
vocabulário controlados ou sintaxe de linha de comando
para maior exactidão.

Multi-Field Search (Pesquisa em Vários Campos) –

Resultados de pesquisa com resultados multimédia e de acesso aberto

Combine os termos de pesquisa utilizando vários campos
de pesquisa num único passo.

Adicionar valor à sua pesquisa de texto
completo
Multimedia (Multimédia)

Disponível através da opção Basic Search (Pesquisa
Básica) e Advanced Search (Pesquisa Avançada), os
resultados multimédia relevantes ficarão bem visíveis
nos seus resultados de pesquisa; adicionalmente,
procure vídeos e imagens utilizando o separador de
procura de multimédia dedicado.
Procurar multimédia e leitor de vídeo

OvidOpenAccess (Acesso Aberto Ovid)

Pesquise e aceda a conteúdos de elevada
qualidade, revistos por especialistas da
Medknow Publications e PubMed Central—
editoras internacionais importantes de
conteúdo de acesso aberto.

Painel de resultados do OvidOpenAccess

conteúdo + ferramentas + serviços

“Diversos modos de pesquisa permitem aos nossos utilizadores optarem pela interface com que se
sentem mais à vontade e que lhes fornece os melhores resultados. A capacidade de envio por e-mail
dos resultados da pesquisa tem sido a ferramenta mais popular entre os nossos principais utilizadores.”
- Especialista em Recursos de Informação numa biblioteca técnica

Ferramentas de produtividade
Search History (Histórico de Pesquisa) –
Identifique facilmente a forma como pretende
efectuar a pesquisa, a visualização, a eliminação
ou a gravação de termos de pesquisa individuais.
Limits (Limites) – Utilize os limites de
pesquisa para tornar as suas pesquisas mais
precisas. Pesquise por classificação, assunto,
autor e outros critérios.

Limites

	
Search Results Tools and Functionality

(Ferramentas e Funcionalidade dos
Resultados da Pesquisa) – Veja e ordene

os resultados instantaneamente de acordo com
diversos critérios. Além disso, a tecnologia antiduplicação do OvidSP elimina os resultados
repetitivos automaticamente.

Citation Management Options
(Opções de Gestão de Citações) –
Seleccione um estilo preferido—tal como Ovid,
Chicago, MLA e muitos outros—para visualizar,
imprimir ou exportar para o seu gestor de
citações.

Annotations (Anotações) – Anexe notas a
uma citação ou resultado de pesquisa de forma
fácil para consulta futura.
Gestor de citações

Ferramentas de alerta de conteúdo
Ferramentas e filtros para
resultados
Anotações

AutoAlerts (Alertas Automáticos) –
Receba pesquisas guardadas por e-mail ou
RSS automaticamente, sempre que forem
disponibilizados novos artigos que correspondam
aos seus critérios de pesquisa.
eTOC (Índices Electrónicos) – Receba
automaticamente avisos por e-mail ou RSS
quando forem disponibilizados índices para
novos artigos de revista.

Histórico de pesquisa e alertas automáticos

www.ovid.com

OvidSP
“A funcionalidade mais útil é a
flexibilidade! Os utilizadores e
os investigadores profissionais
irão agradecer a orientação
pelo processo de mapeamento,
seleccionando termos conforme
adequado, vendo os passos da
pesquisa imediatamente e obtendo
novos resultados a partir de
conjugações diferentes.”

Alargar a sua investigação para além do Ovid
Barra de Ferramentas Ovid
Função transferível para utilizadores que pretendem adicionar ligações ou
documentos de outros sites fora da interface OvidSP às pastas My Projects
(Os Meus Projectos), um complemento ideal ao Ovid Universal Search.

- Curador Associado dos Serviços
Públicos num Centro Médico
Barra de Ferramentas Ovid

Ovid Universal Search™
Veja a demonstração em
www.ovid.com

Sede Mundial da Ovid
333 7th Avenue
New York, NY 10001
(646) 674-6300
(800) 343-0064
E-mail: sales@ovid.com
Existem escritórios de vendas adicionais nas
seguintes cidades e países:
Alphen aan den Rijn, Países Baixos
Pequim, China
Berlim, Alemanha
Bolonha, Itália
Dubai, EAU
Hong Kong
Ilsan, Coreia do Sul
Kuala Lumpur, Malásia
Londres, Reino Unido
Madrid, Espanha
Bombaim, Índia
Nova Deli, Índia
Norwood, MA, EUA
Paris, França
Riyadh, Arábia Saudita
Sandy, UT, EUA
Estocolmo, Suécia
Sydney, Austrália
Tóquio, Japão
Varsóvia, Polónia

Este suplemento fornece uma solução multi-plataforma, permitindo-lhe pesquisar
em simultâneo conteúdo subscrito dentro e fora do OvidSP, sem necessidade de
alternar entre plataformas.

Ovid Universal Search™

Efectuar mais trabalho de investigação no Ovid
My Workspace (O Meu Espaço de Trabalho)
Esta funcionalidade combina pesquisa, detecção e gestão de documentos e pesquisas
num único destino online, aumentando drasticamente a sua produtividade online.
•	Composto por My Projects (Os Meus Projectos), My eTOCs (Os Meus Índices
Electrónicos) e My Saved Searches/Alerts (As Minhas Pesquisas/Alertas
Guardados
•	Guarde documentos e descobertas– incluindo artigos, vídeos, URL, imagens e mais
•	Organize todos os materiais encontrados através do OvidSP, do Ovid Universal
Search e da Barra de Ferramentas Ovid nos projectos de investigação
•	Carregue facilmente os seus índices electrónicos e pesquisas guardadas

OSP3-0613

Para obter as informações de contacto e
localização completas, visite
www.ovid.com/contact
impresso em papel reciclado
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