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Visualizando os resultados do catálogo  
O EBSCO Discovery Service possibilita a visualização de resultados do catálogo da sua biblioteca na página de 
resultado do EDS. Se configurado, você poderá observar também informações de disponibilidade em tempo real 
do item no catálogo da biblioteca. 

Para visualizar um resultado proveniente do catálogo na página de resultados do EDS: 

1. Faça uma busca no EDS. 

2. Na página de resultados, clique no título do documento presente no catálogo que você gostaria de obter 
mais informações. 

 

Página do registro bibliográfico. 

 

3. Se ativa pelo admin do seu EDS, informações adicionais provenientes do catálogo irão aparecer à 
esquerda, na parte inferior. 
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Informações adicionais que poderão ser adicionadas a partir do catálogo da Biblioteca do Congresso 
Americano: 

 Sumário 

 Informações do (a)(s) autor (a)(s) 

Informações relacionadas que poderão ser apresentadas: 

 Biblioteca próxima que possui o documento. 

 Resenhas do título consultado 

 Livros similares 

 Outros livros do mesmo autor 

 Outros formatos e edições do mesmo título 

 Resenhas da base Literary Reference Center * 

*Se assinada simultaneamente e ativa em seu perfil EBSCO Discovery Service 

Disponibilidade em tempo real 
Se for configurada no seu EBSCO Discovery Service, esta funcionalidade permitirá a visualização de informação 
atualizada em tempo real sobre a disponibilidade de itens do seu catálogo. Esta funcionalidade do EDS informa 
ao usuário quando o item está: 

Status: 

 Disponível 

 Sendo utilizado na biblioteca 

 Reservado 

 Empréstado 

 Perdido 

Localização: 
Se a sua biblioteca fizer parte de uma rede de bibliotecas, você poderá ser notificado também da localização 
específica daquele documento na rede. 

Exemplos: 

Os registros bibliográficos provenientes do seu catálogo deverão ser similares ao seguintes exemplos: 

 

 

 


