2017

ProQuest Ebook Central Specification

ProQuest Ebook Central
Perpetual Specification
1.คุณล ักษณะของฐานข้อมูล ProQuest Ebook Central
1.1
1.2
1.3
1.4

่ ฐานข ้อมูลฯ
ชือ
: ProQuest Ebook Central
ผู ้ผลิต
: ProQuest
ช่วงปี ของข ้อมูล
: ตัง้ แต่ปี ค.ศ. 19xx- ปั จจุบน
ั
ขอบเขตของเนือ
้ หา
: ครอบคลุมเนือ
้ หาหลากหลายสาขาวิชา อาทิ
1.4.1 บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ (Business and Economics)
1.4.2 มานุษยวิทยา (Anthropology)
1.4.3 ศิลปศาสตร์ (Fine Art)
1.4.4 ประวัตศ
ิ าสตร์ (History)
1.4.5 จิตวิทยา (Psychology)
1.4.6 ศาสนา (Religion)
1.4.7 สังคมศาสตร์ (Social Science)
1.4.8 ภาษา และวรรณคดี (Language and Literature)
1.4.9 กฏหมาย (Law)
1.4.10 วิทยาศาสตร์ทางชีวภาพ (Life Sciences)
1.4.11 วิทยาศาสตร์ทางกายภาพ (Physical Sciences)
1.4.12 คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Computer and Informaton Technology)
1.4.13 วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (Engineering and Technology)
1.4.14 แพทยศาสตร์ (Medical Sciences) และ วิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพ (Health Science)
1.4.15 ศึกษาศาสตร์ (Education)

1.5 รายละเอียดฐานข ้อมูล

: เป็ นฐานข ้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) มีหนั งสือในฐานข ้อมูลฯ
่ เรือ
ื่ ดัง
มากกว่า 800,000+ ชือ
่ ง และมากกว่า 650 สานั กพิมพ์ชอ

1.6 การแสดงผล

: แสดงผลเอกสารฉบับเต็มในรูป PDF file On Web + Multimedia

1.7 ความต ้องการขัน
้ ตา่ ของระบบ

: ระบบปฏิบต
ั ก
ิ าร Windows 7, 8, 8.1
OS X: 10.8 (Mountain Lion) and 10.9 (Mavericks)

1.8 Browser ทีร่ องรับ

: Chrome, FireFox, Safari
Internet Explorer versions 9, 10 and 11 only.

1.9 เครือ
่ งแม่ขา่ ย (Server)

: Foreign Host เซอร์เวอร์ตา่ งประเทศ

1.10 เงือ
่ นไข/รูปแบบการบอกรับ
้ บบตลอดไป (Perpetual)
แบบสิทธิใ์ นการเข้าใชแ
P สามารถเลือกซือ
้ ตามรายการหนังสือทีต
้ ขัน
่ ้องการได ้ กาหนดการซือ
้ ตา่ 50,000 บาท ในการบอกรับ/สัง่ เริม
่ ต ้น
(ครัง้ แรก)
P สามารถเลือกได ้ โดยไม่มก
ี ารบังคับจานวนรายการ หรือสานั กพิมพ์
P ราคาของหนังสือ ขึน
้ อยูก
่ บ
ั รายการหนังสือ และลักษณะการเข ้าใช ้ (หากว่าการเข ้าใช ้เป็ นแบบไม่จากัดจานวนต่อ
เล่ม ราคาจะสูงกว่า การเข ้าใช ้แบบจากัดจานวน)
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P คิดค่าดูแลระบบ(Hosting Fee) ในปี ถัดไป สามารถยกเว ้นค่าดูแลระบบ(Hosting Fee) หากในปี ถัดไปมีการ
้ หนั งสืออย่างน ้อย 10,000 บาท
สัง่ ซือ
P มี Marc Record ในหนังสือทุกรายการทีส
่ ามารถใช ้กับระบบห ้องสมุดอัตโนมัตไิ ด ้ทุกระบบ
P สามารถ Print, Copy, Download, Highlight, Note, สร ้าง Hyperlink และจัดเก็บข ้อมูลใน Bookshelf
ส่วนตัว
P มีเทคโนโลยีและเครือ
่ งมือทันสมัย (Info Tools) ในการสืบค ้น ศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ
P มีสถิตก
ิ ารใช ้งานหนั งสือ
P ข ้อมูลทีด
่ าวน์โหลดมีข ้อมูลอ ้างอิงอัตโนมัต ิ (Auto Citation)
P สามารถใช ้งานร่วมกับโปรแกรม EndNote หรือ RefWorks

2.เงือ
่ นไขในการชาระเงิน ชาระเงินล่วงหน ้าก่อนการเข ้าใช ้งานฐานข ้อมูล

3.ขนตอนการบอกร
ั้
ับฐานข้อมูลออนไลน์บน Platform ProQuest Ebook Central
่ หนั งสือกลับไปยังบริษัทฯ พร ้อมจัดส่ง
3.1 ลูกค ้าแจ ้งความประสงค์ โดยการตอบรับใบเสนอราคาพร ้อมจานวนรายชือ
หมายเลข IP ADDRESS ของสถาบันเพือ
่ สิทธิการเข ้าใช ้งาน
้ ครัง้ แรกเท่านัน
3.2 บริษัทฯ ส่ง License Agreement (ในกรณีทเี่ ป็ นการซือ
้ ) ให ้ลูกค ้าเพือ
่ ให ้ผู ้มีอานาจของ
สถาบันเซ็นต์ ยืนยันและรับทราบข ้อตกลงใน Order นัน
้ ๆ พร ้อมทัง้ ส่งกลับไปทีบ
่ ริษัทฯ
3.3 บริษัทฯ ทาการติดต่อไปยัง Server ปลายทางและสานักพิมพ์ พร ้อมด ้วย IP ADDRESS ของสถาบัน เพือ
่
กาหนดวัน เวลา การเริม
่ การเข ้าใช ้งาน
3.4 หลังจากทางสานั กพิมพ์ได ้ SET UP ระบบการเข ้าใช ้งานเสร็จ บริษัทฯ จะแจ ้งรายละเอียดให ้ลูกค ้าทราบ
เกีย
่ วกับรายละเอียดพร ้อมข ้อมูล Support ไปให ้ลูกค ้าอีกครัง้
3.5 ลูกค ้าสามารถเข ้าใช ้ฐานข ้อมูลได ้ตามวันและเวลาทีก
่ าหนด

หมายเหตุ

้ สิทธิการเข ้าใช ้หนั งสือแบบ Online ทางบริษัทฯ ขอความกรุณาลูกค ้าผู ้มีอป
เนือ
่ งจากเป็ นการซือ
ุ การคุณช่วย
เช็ครายละเอียดเกีย
่ วกับสิทธิ, ประเภท, คุณลักษณะของฐานข ้อมูลให ้ถีถ
่ ้วน ถ ้าสงสัยหรือต ้องการรายละเอียด
เพิม
่ เติมให ้ติดต่อกับเจ ้าหน ้าทีบ
่ ริษัทฯ

4.บริการหล ังการขาย
4.1 บริษัทฯ มีการจัดอบรมการใช ้งานให ้แก่ผู ้ใช ้ฟรี ปี ละ 2 ครัง้ (ยกเว ้นในบางกรณี ขึน
้ อยูก
่ บ
ั ข ้อตกลง) ทัง้ นี้
เพือ
่ ให ้มีการใช ้งานอย่างคุ ้มค่า และหากมีการเปลีย
่ นแปลงในตัวของ Online Platform เช่น เปลีย
่ น
Interaface ฯลฯ ทางบริษัทฯ จะแจ ้งให ้ลูกค ้าทราบทุกครัง้ เพือ
่ ทีล
่ ก
ู ค ้าจะได ้กาหนดวัน เวลาในการอบรมอีก
ครัง้ ทัง้ นีเ้ พือ
่ ความสะดวกกับทางลูกค ้าเอง
4.2 บริษัทฯ มีบริการให ้คาแนะนาและให ้คาปรึกษา หากมีกรณีขด
ั ข ้องทางเทคนิค โดยติดต่อได ้ที
kittithorn@book.co.th หรือทีเ่ บอร์โทร. 02-769-3888 ต่อ 3467 หรือติดต่อเจ ้าหน ้าทีฝ
่ ่ ายขายได ้ใน
วันและเวลาทาการ
4.3 บริษัทฯ ให ้บริการเพิม
่ IP ADDRESS ใน Site ของลูกค ้า หากมีการเพิม
่ จานวน Computer ในการใช ้งาน
่
ฐานข ้อมูลนัน
้ ทัง้ นี้ IP ADDRESS ทีเ่ พิม
่ ต ้องอยูภ
่ ายใต ้ชือสถาบันนัน
้ ๆ เท่านัน
้

่ มอบ 30 ว ัน
5.ระยะเวลาการสง
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