
Springer

Editora reconhecida como líder em conteúdo nas 
áreas de ciências, tecnologia e medicina.

Springer é uma das 
mais reconhecidas 
editoras científicas do 
mundo. Desenvolvendo, 
gerenciando e 
disseminando 
conhecimento através 
de livros, periódicos e 
ferramentas online, a 
Springer trabalha com os 
principais acadêmicos e 
pesquisadores do mundo – 
tendo em seu rol de autores 
mais de 150 laureados com 
o prêmio Nobel. Muitas de 
suas publicações são tidas 
como fundamentais em 
seus campos de atuação.

springer.com

Springer eBooks Collection (Livros Digitais)

• 20 coleções de eBooks em todas as áreas científicas, totalizando mais de 200.000 títulos.

• Compra única (não é uma assinatura anual).

• Direito completo e perpétuo de propriedade dos livros.

• Sem limite de usuários simultâneos, downloads, cópias e impressões.

• Acesso on-line 24 horas do dia, de fora ou dentro da sua instituição.

• Permite economia de espaço nas estantes da biblioteca.

• Busca integrada por tema ou palavra-chave em todos os livros ao mesmo tempo.

• Plataforma de fácil navegação (SpringerLink) com busca integrada aos periódicos Springer.

• Preços excepcionalmente mais baixos comparados aos preços de livros impressos.

As coleções de livros digitais da Springer estão divididas da seguinte forma:

Science, Technology and Medicine 
Collections

• Biomedical and Life Sciences

• Chemistry and Materials Science

• Computer Science

• Earth and Environmental Science

• Energy

• Engineering

• Mathematics and Statistics

• Medicine

• Physics and Astronomy

• Professional and Applied Computing

Humanities and Social Sciences 
Collections

• Behavioral Science and Psychology

• Business and Management

• Economics and Finance

• Education

• History

• Law and Criminology

• Literature, Cultural and Media Studies

• Political Science and Int’l Studies

• Philosophy and Religion

• Social Sciences

Solicite a lista completa de títulos ao gerente Dot.Lib de sua região.

Para mais produtos e 
informações, acesse
dotlib.com
ou escreva-nos em
info@dotlib.com

http://www.springer.com/
http://www.dotlib.com/


SpringerMaterials (Landolt-Börnstein)

SpringerMaterials é um abrangente recurso de pesquisa que 

compila informações sobre as propriedades químicas e físicas de 

diversos materiais:

• Inclui o conteúdo integral dos 461 volumes de Landolt-

Börnstein New Series—290.000 substâncias e 1.4 milhão 

de citações—, além de uma série de outras fontes de 

excelência.

• Conteúdo avaliado criticamente por mais de 1.000 

especialistas em suas áreas de atuação. 

• Dados bibliográficos completos oferecidos, junto de links 

ao conteúdo original.

Springer Archives

Springer Archives disponibiliza aos pesquisadores de hoje acesso 

a influentes trabalhos científicos realizados nos últimos séculos. 

• Springer Journal Archives atualmente inclui mais de 2 

milhões de artigos de periódicos que datam desde 1854 

— são centenas de publicações com cobertura desde o 1º 

volume da 1ª edição.

• Springer Book Archives acrescenta cerca de 110.000 

títulos — incluindo muitos de difícil acesso — escritos por 

cientistas de renome cujo trabalho pavimentou muito da 

compreensão científica atual.

• Springer Book Series Archives oferece os títulos de 

arquivo de 16 publicações seriadas de Springer. São mais 

de 7.500 títulos datando desde 1902 — também desde o 

1º volume.

zbMATH (Zentralblatt MATH)

A maior base de dados em todo mundo no campo da 

matemática, oferecendo acesso a artigos, análises e resumos 

desde o século XIX até os dias atuais.

• Mais de 3.3 milhões de registros de mais de 3.000 

periódicos e publicações seriadas, e 170.000 livros 

publicados de 1868 até a presente data.

• Novo conteúdo adicionado diariamente, com cerca de 

120.000 adições anuais.

• Análises independentes contribuídas por 7.000 

especialistas matemáticos de todas as regiões do mundo.
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Conheça também outras soluções confiáveis de pesquisa visitando www.dotlib.com.

SpringerProtocols

• Cerca de 40.000 protocolos biomédicos / biológicos 

arbitrados e em texto completo agrupados em 15 

bibliotecas virtuais temáticas totalmente indexadas.

• Cobertura ampla de assuntos, incluindo – mas não 

limitado a – biologia celular, bioquímica, biotecnologia, 

genética, microbiologia, neurociência, oncologia, 

doenças infecciosas e ciência das proteínas.

• Inclui versões contemporâneas atualizadas e versões 

alternativas para laboratórios menos equipados.

• Protocolos passo-a-passo, de fácil compreensão e 

acompanhamento.

• Conteúdo adicionado semanalmente, garantindo sempre 

as mais recentes informações.

• Conteúdo acumulativo, disponibilizando tanto os 

métodos mais atuais quanto os clássicos.

SpringerReference 

SpringerReference oferece acesso às edições atualizadas das 

mais recentes obras de referência (eReferences) de Springer em 

todas as áreas temáticas. É constantemente atualizado através 

de um processo dinâmico de publicação arbitrada, que permite 

que as atualizações ocorram tão logo os desenvolvimentos 

acontecem, mantendo as referências sempre atuais e oferecendo 

a pesquisadores acesso às mais recentes informações científicas.

• Coleção de altíssimo nível em materiais científicos de 

referência.

• 450+ obras de referência atualmente disponíveis.

• Acesso a todas as últimas referências antes destas serem 

disponibilizadas em edições impressas ou em edições 

digitais estáticas.

• Mais de 463.000 registros individuais.

• Imagens de alta qualidade.

• Mais de 6.000 atualizações realizadas anualmente.

Springer eJournals Collection

Coleção de periódicos de alto fator de impacto em todas as 

áreas do conhecimento. São ao todo mais de 2.500 títulos em 

texto completo e sem embargo disponíveis em um pacote único 

ou em 11 coleções temáticas:

• Behavioral Sciences

• Biomedical & Life Sciences

• Business & Economics

• Chemistry

• Computer Science

• Earth and Environmental Sciences

• Engineering

• Humanities, Social Sciences, and Law

• Mathematics & Statistics

• Medicine

• Physics and Astronomy 

—

• Adis Journals




