Aggregagent oferece a bibliotecas e consórcios a
oportunidade de assinar publicações de importantes
editoras independentes e sem fins lucrativos em
um único grande negócio

www.aggregagent.com
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Acesse as publicações de respeitadas
Sociedades e pequenas casas editoriais cuja
força motriz é divulgar conhecimento.
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Com conteúdo das editoras membros
da ALPSP – Association of Learned and
Professional Society Publishers. Além
da coleção completa da ALPSP, também
oferecemos múltiplas coleções temáticas.

Assuma o controle e assine apenas ao
conteúdo relevante às necessidades da sua
instituição. Nossas coleções começam em 5
títulos.

Uma única licença
Assine um único termo de acesso para todas
as publicações incluídas numa coleção
Aggregagent.

Livre de embargo
Tenha acesso completo às últimas edições de
cada título assim que publicadas. Sua
instituição não irá perder as últimas pesquisas.

Livre de taxas de
manutenção
Acesso diretamente ao website das editoras.
Não cobramos taxas de manutenção de
plataforma.

Nossas coleções contêm tanto as publicações
nos topos das áreas de conhecimento quanto
títulos novos em ascensão.

Acesso perpétuo ao
conteúdo assinado
O assinante continua com acesso perpétuo
aos anos assinados.

Uma única fatura
A Accucoms se encarregará dos pagamentos
às editoras, então a biblioteca irá receber
apenas uma fatura única cobrindo todos os
títulos da coleção.

SAC conveniente
Caso tenha qualquer dúvida sobre
Aggregagent ou os títulos na sua assinatura,
entre em contato diretamente conosco.

Ativação de acesso
centralizada
Acesso às publicações a partir das páginas
das próprias editoras. A Accucoms irá apoiar
no processo de ativação do acesso.

Entre em contato para mais informação, coleções disponíveis e lista completa dos títulos através do email aggregagent@accucoms.com

