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Foruden de 210.000 e-fagbøger som Absalon har adgang til, rummer basen også et pænt antal faglige video´er.
Langt hovedparten af e-fagbøgerne er under 20 år gamle, men der kan forekomme ældre e-fagbøger, primært fra den amerikanske boghistorie.
E-fagbøgerne er alle på akademisk niveau og primært skrevet på engelsk, men også tysk-, franskog spansksprogede bøger optræder med flest titler i nævnte rækkefølge. En række andre sprog er
også repræsenteret herunder dansk med 45 titler.
E-fagbøgerne kan læses online når du er på campus eller via WAYF hjemmefra.
For at læse bøgerne offline kræver det, at følgende udføres:




Først opretter du et AdobeID (link is external) (skriv det ned og gem det!)
Skal du læse bøgerne på din PC downloader du Adobe Digital Editions (link is external)
(Vær opmærksom på at fravælge Norton Security Scan)
Skal du læse bøgerne på en tablet eller mobil downloades Bluefire Reader - her skal du
knytte dit adobeID til ved login.

NB: Du kan godt læse og downloade den samme bog til mobil og PC
Herefter åbner du eBook Collection via bibliotekets hjemmeside på enten mobilen eller PC'en alt
efter, hvor du ønsker at læse e-fagbøgerne.
Vigtigt: Når du er kommet ind på EBSCO eBook Collection skal du oprette en EBSCOHost via Sign
In, så du kan downloade og gemme ebøger i en Folder. Er du allerede oprettet som Ebsco bruger
igennem en af de andre Ebsco baser fx Cinahl, ERIC o.l. kan du benytte dette login.
Vælg ved download om du vil downloade til PC eller mobil.

Link

Åbn e-Book Academic Collection

Materialetyper

E-bøger, videoer.

Emneområder

Fagbøger inden for: Erhverv og økonomi, uddannelse, sprog, statskundskab, religion, litteraturkritik, medicin, samfundsvidenskab, filosofi,
teknologi og teknik, verdenshistorie.

Indholdsniveau

Forskningsniveau.

Dækker fra

1800210.000 e-bøger

Professionshøjskolen Absalon // Biblioteket

Opdatering: hvert kvartal

Søgemetoder

Søgesprog

Engelsk

Søgeteknik

Fritekstsøgning, søgning på emnegrupper.

Kombinationssøgning

AND / OR / NOT (Boolske operatorer)

Trunkeringstegn

*

(højretrunkering) fx: behavi* = behaviour, behavior

Maskering/ joker

?

(variant af flere bogstaver)
fx: Lind??ist = Lindkvist, Lindqvist, Lindquist

Frasesøgning

”

In- / eksklusion

Ja - søgeresultatet kan begrænses med diverse filtre og facetter.

Referenceeksport

Ja - der kan eksporteres til bl.a. Mendeley i RIS-format.

” (sammensatte ord) fx: ” Human behavior”

Tips & Tricks under din profil

Opret profil

Ja - oprettelse med personligt login (brugernavn, password) eller
med din Google konto.

Alertservice

Ja

Gemme søgehistorier

Ja - man kan gemme enkeltposter, søgestrenge og søgehistorier.

Dele mapper

Ja - man kan dele mapper med andre.
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