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Click to edit Master title style

bb--on: conteúdos on: conteúdos e serviçose serviços

Motivação

• A Biblioteca do Conhecimento Online, b-on, surgiu em
2004. Reúne as principais editoras de revistas científicas
internacionais de modo a oferecer um conjunto vasto de
artigos científicos disponíveis online.

• Visa possibilitar o acesso electrónico às principais fontes
de conhecimento, abrangendo todas as áreas
científicas, e estimular as condições de acesso universal
ao saber por parte da comunidade científica e
académica, promovendo as condições de universalidade
de acesso à produção científica.

http://wms.fccn.pt/b-on/b_on.wmv



2

Desde o início que o site b-on fornece informação de

suporte ao projecto disponibilizando informação

institucional, sobre membros, adesão, editoras e

publicações disponibilizadas, serviços prestados e

informação diversa de apoio ao utilizador.

Site

Desde o início que o site b-on fornece informação de

suporte ao projecto disponibilizando informação

institucional, sobre membros, adesão, editoras e

publicações disponibilizadas, serviços prestados e

informação diversa de apoio ao utilizador.

Site
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Site

Acessibilidades e Glossário

RSS

Pesquisa interna

Items mais utilizados

Tradução

Site
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Histórico site e portal de pesquisa.
Site

Site
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Site

Site
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Site

Site
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Site

• Conteúdos gerais de subscrição 
obrigatória (All for All):

– Instituições de Investigação Científica 
e Tecnológica e do Ensino Superior

– Hospitais

• Conteúdos de subscrição facultativa 
(Some for Some):

– Disponível para todas as instituições

Site

Visualizar Informação
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Site

Site
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Serviço de Pesquisa

Serviço de Pesquisa
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Serviço de Pesquisa

A grande vantagem do serviço de pesquisa da b-on

é permitir pesquisar em simultâneo em diversos

recursos de carácter científico através de um portal

de pesquisa federada.

Foram já três as versões Metalib implementadas cada uma

delas com novas características e funcionalidades.

Esta evolução teve sempre em vista a melhoria do serviço

de pesquisa e simplicidade de interfaces por parte do

utilizador.

Serviço de Pesquisa

Serviço de Pesquisa
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Em 2004 foi instalada a versão inicial do Metalib

Serviço de Pesquisa

Serviço de Pesquisa
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Serviço de Pesquisa

Esta versão disponibilizava pela primeira vez uma versão da

lista A-Z de periódicos que permitia aos utilizadores

conhecerem a lista periódicos subscritos acedendo

directamente aos da sua preferência.

Em 2008, e procurando continuar a facilitar o uso por parte

dos utilizadores optou-se por reorganizar os conjuntos de

pesquisa, passando a existir “apenas” conjuntos temáticos.

Serviço de Pesquisa
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Serviço de Pesquisa

Editoras All for All

A b-on permite a todos os membros académicos e de
investigação o acesso aos mesmos conteúdos
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Para além da Nature houve outros ganhos
EDITORA 2009 2010

ASComplete 11.222 11.527
ACM 324 418
ACS 34 34
AIP 12 13
AR 34 37
BSComplete 4.421 4.547
ELSEVIER 1.623 2.083
IEEE 280 362
IOP 36 36
RSC 34 34
SAGE 66 66
SIAM 14 14
SPRINGER 1.132 1.871
T&F 1221 1205
WILEY 477 454
Nature 1

20.930 22.702

- Aumento do n.º de periódicos 

subscritos (All for All)

- acesso a mais de 18.200 ebooks

- backfiles dos títulos subscritos em 2010 à Taylor & 

Francis

- backfiles dos journals e ebooks da Springer

- ebooks 2006 a 2008 da Springer (acesso gradual e 

cumulativo)
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EDITORA 2007/2009 2010/2012
ACM 25% 30%
ACS 75%
AIP N.A. 80%
AR 75% $50 publicação + $4 despesas
BLACKWELL 75% 85%
CAMBRIDGE 75% 75%
EMERALD N.A. não + de €100
ELSEVIER 75% 75%
IEEE N.A. N.A.
IOP 85% 85%
NATURE N.A. 40%
RSC 75% 75%
SAGE 75% 75%
SIAM 80% 80%
SPRINGER 75% 75%
T&F 75% 75%
WILEY 90% 85%

- melhoria das condições contratuais – DDP (desconto papel)

Editoras All for All

Para os hospitais e desde a sua entrada em 2005 a b-on
disponibiliza o acesso a editoras multidisciplinares
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Bases de Dados em Texto Integral

Instituições académicas

Academic Search Complete

Business Source Complete

Eric

Instituições hospitalares

Academic Search Complete

Business Source Complete

Cinahl

Dynamed

Health Business Elite

Medline with full text

Psychology + Behavioral Science Collection

Bases referenciaisBases referenciais
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Recursos  gratuitos

Conteúdos some for some

Cinahl Plus with Full Text

MedicLatina

MedLine With Full text

Nursing Reference Center

Psychology + Behavioral Science Collection

SportDiscus With Full text
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Editoras some for some

Editoras some for some
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Editoras some for some

Acesso à b-on

O acesso às ferramentas b-on e aos seus conteúdos é feito

através da autenticação por IP.

Podem aceder todas as Instituições aderentes:

• Dentro da Instituição – através da rede interna

• Fora da Instituição – através de VPN ou Proxy (se
disponibilizado pela instituição)

Para usufruir de todas as potencialidades da b-on o 1º registo 
na área pessoal tem de ser efectuado na Instituição.
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Está a ser implementada uma nova forma de acesso
a nível da rede RCTS baseada numa nova forma de
autenticação – Shibboleth.

Acesso à b-on

Permite aos utilizadores
acederem a serviços através das
credencias que já utilizam nas
suas próprias instituições

Acesso à b-on
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Click to edit Master title style

Serviços de contexto Serviços de contexto -- SFXSFX

Click to edit Master title style

A b-on possibilita o acesso aos serviços de contexto, vulgo
SFX, que permitem obter informação relativa aos artigos
disponibilizados.

Estes serviços (SFX) surgem em diversas circunstâncias:

1 - pesquisa geral no serviço de pesquisa b-on
2 - pesquisa na bases de dados da ISI Web of Knowledge
3 - pesquisa nos periódicos b-on



22

Click to edit Master title style

Ao efectuar uma pesquisa surge a lista de resultados e com ela
a indicação do botão

Click to edit Master title style

A partir deste pode saber a que serviços tem acesso: full text,
abstract, table of contents,[e indicação do fornecedor.
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Entrega de documentos na WOK

O botão dos serviços SFX/b-on também está disponível nas
bases referenciais da ISI. Ao pressionar este botão acede à
mesma janela apresentada nos slides anteriores, com
informação sobre o acesso ao documento.

Click to edit Master title style

Também nos Periódicos estes serviços de contexto são

importantes, sobretudo porque a b-on disponibiliza dois

modelos de subscrição:

– regime all for all geral e hospitalar e

– regime some for some

Com consequências ao nível do acesso aos títulos
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Lista A-Z

O acesso faz-se na opção Periódicos.

Lista A-Z

Pesquisa de periódicos por título

Pesquisa de periódicos por assunto

Localizar periódicos

Pesquisa de referências bibliográficas

Funcionalidades disponíveis nesta janela:
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Pesquisa de periódicos por título

É possível pesquisar periódicos:

seleccionando uma letra para 
percorrer a lista A-Z.

escrevendo uma palavra do título. 
Neste caso, activa-se um serviço que 
sugere títulos possíveis para o termo 
inserido na caixa.

Lista de periódicos

Quando selecciona
um título, é activada
uma janela com os
serviços disponíveis
para o periódico.
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Lista de periódicos

Lista de periódicos

Alguns títulos têm limitações de acesso temporais, ou seja,
embargos. Essa informação também está disponível em

Neste caso o periódico Palaeontology tem um embargo de
12 meses, ou seja, apenas tem acesso ao texto integral
dos números anteriores aos últimos 12 meses.
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Lista de periódicos

Na lista de periódicos 
também pode:

ver informação 
sobre o periódico em    

verificar os serviços 
disponíveis em       .

adicionar um título à 
lista de periódicos 
favoritos em    .

Pesquisa de periódicos por título

Na lista de periódicos 
aparecem:

periódicos disponíveis.

periódicos não disponíveis,
por terem sofrido alterações, por
exemplo, mudança de título,
fusão, etc. Neste caso, existe
um histórico com detalhes
acerca do periódico e um link
para o título actualizado.

periódicos que, estando
disponíveis, têm ligações a
outros. Estes também
disponibilizam histórico.
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Pesquisa de periódicos por assunto

Todos os periódicos da    
b-on estão classificados 
por assuntos.

É possível obter listas de 
periódicos disponíveis 
em cada área e sub-área 
temática, no separador 
Área temática.

Localizar periódicos

No separador Localizar
pode obter listas de
periódicos cruzando
informação do
fornecedor/editor com o
título, ISSN ou área
temática.

Neste caso, procura-se
um periódico cujo título
contém a palavra
Biochemistry na editora
Annual Reviews.
Também pode pesquisar
periódicos cujos títulos
começam por uma
palavra ou pesquisar o
título exacto.
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Pesquisa de referência bibliográfica

No separador Citações pode pesquisar uma referência bibliográfica
preenchendo a informação de que dispõe.

Exemplo: Lee, Martin R., Clare Torney, and Alan W. Owen. 2007. "MAGNESIUM-RICH
INTRALENSAR STRUCTURES IN SCHIZOCHROAL TRILOBITE EYES." Palaeontology
50, no. 5: 1031-1037. Academic Search Complete, EBSCOhost (accessed December 30,
2009).

Neste caso, preencheu-se:

o título do periódico

o volume e o número

o título do artigo

o apelido do autor

Uma vez tendo sido identificados vários títulos com a palavra
Palaeontology, é oferecida a possibilidade de seleccionar o título
desejado, para lhe aceder seleccione .

Os campos do SFX são preenchidos automaticamente.

Pesquisa de referência bibliográfica
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Por fim, tem 
acesso ao 
artigo com a 
possibilidade 
de aceder ao 
texto integral.

Pesquisa de referência bibliográfica

Entrega de documentos

Quando realiza uma pesquisa na b-on, tem disponível o botão
que lhe permite aceder a uma nova janela onde tem informação
sobre a melhor forma de obter o documento.
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Entrega de documentos

Um documento pode estar disponível a partir de um ou mais
fornecedores. Na janela pode verificar que o documento está
disponível na Elsevier.

Entrega de documentos

Neste exemplo verifica-se que o documento está disponível na
Annual Reviews e também na Academic Search Complete da
EBSCO.
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Entrega de documentos

Neste exemplo diferente o documento só está disponível no
regime Some for Some com a indicação das instituições que lhe
têm acesso. Pode obter uma lista completa dos títulos subscritos
pressionando o link “aqui”

Entrega de documentos

Para algumas referências não
é possível localizar o texto
integral do documento, no
entanto são sugeridas
algumas opções para obter
mais informação.
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Equipa de formadores b-on:
Ana Cosmelli, Augusto Ribeiro, Diana Silva, Manuel
Montenegro, Maria Teresa Costa e Sílvia Lopes


