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Dawsonera Aggregator

Dawsonera er bokhandelen Dawson 

Books’ plattform for elektroniske 

bøker. Biblioteket signerer en avtale 

med Dawson om bruk av plattformen. 

Man logger deretter inn i en egen 

admin-portal for å søke opp, kjøpe og 

administrere ebøkene.  Man kan også 

bestille bøkene via BIBSYS (EDI) eller 

DawsonEnter, Dawsons 

bokbestillingssystem. Tilgang til boken 

får man normalt i løpet av 24 timer. 

Avhengig av hvilken avtale man gjør 

med Dawson kan man faktureres for 

enkelttitler eller på samlefakturaer.

Elektroniske bøker fra en rekke 

internasjonale forlag (ifølge 

hjemmesiden var tallet 90 000 titler 

i februar 2009)

Det er gratis å opprette konto i Dawsonera. 

Ikke abonnementsbasert, og ingen 

minimumskjøp. Man kjøper enkelttitler som 

man eier tilgang til ”for evig tid”. Pris per bok 

står oppgitt når man søker opp boken i admin-

portalen. I tillegg kommer et gebyr per bok. 

Prisen per bok sies å være omtrent som for en 

innbundet utgave.  Hver bok har et visst antall 

”credits” per år (ca 300-400), der hver credit 

gjelder for én låner i ett døgn. Hvis en låner 

bruker boken i to døgn trekkes to credits. Hvis 

to lånere begge bruker boken i ett døgn hver 

trekkes også to. Bruker man opp antallet 

credits før årets utgang kan man kjøpe enda et 

eksemplar av samme bok. Hvert  år fornyes 

antall credits automatisk.

Biblioteket kan også åpne for at brukerne kan 

leie bøker biblioteket ikke har kjøpt tilgang til i 

en viss periode – et slags alternativ til fjernlån. 

Leien faktureres biblioteket.

Dawsonera krever innlogging av hver enkelt låner, 

ikke bare IP-gjenkjenning. Innlogging kan skje via 

Feide. Hver låner kan bare kopiere 5%  og skrive 

ut 5 % av hver tittel. Man kan lagre notater til 

enkeltsider i bøkene som ligger der neste gang 

man logger inn og låner den samme boken. 

Biblioteket velger hvor mange dager de vil tillate 

hver låner å ha boka tilgjengelig før de mister 

tilgang og må inn og låne den på nytt. Det er ingen 

begrensninger på antall samtidige lånere annet 

enn begrensningen i antall credits på hver bok. 

Brukeren kan selv velge om man vil lese boka 

online eller laste ned til bruk offline. Filen vil ikke 

lenger være tilgjengelig når lånetiden går ut.

I Dawsonera-portalen kan biblioteket velge om 

alle Dawsonera-titler skal være tilgjengelige for 

søk for brukerne eller bare de titlene biblioteket 

har kjøpt tilgang til.

Pdf (med begrensninger på 

bruk)

Dawson er en bokhandel 

som mange norske 

bibliotek allerede bruker. 

De kan levere marc-

format til katalogisering, 

eller man kan registrere 

titlene manuelt i BIBSYS. 

De tilbyr også tittel-

matching av for eksempel 

pensumlister for å finne 

tilgjengelige titler i 

Dawsonera. Eller man kan 

få tilsendt en mail når en 

ny bok er lagt inn i 

Dawsonera som man som 

kunde hos Dawson 

tidligere har kjøpt i trykt 

utgave. 

Ebrary Aggregator

Ble nylig overtatt av Proquest. 

Leverandør av bøker og 

ebokløsninger for bibliotek, bedrifter, 

forlag og distributører. De har over 

3700 kunder og 19.2 mill sluttbrukere 

over hele verden

Elektroniske bøker og 

tilleggstjenester. Har avtale med 

over 500 forlag. 

Abonnementspakken Academic 

Complete inneholder over 52.000 

titler. I tillegg har de en portefølje 

på ca 200.000 titler som kan kjøpes 

individuelt.

1. Abonnement - ferdige emnepakker, 2. 

patron driven acquisition - lage egne pakker, 

3. perpetual access for enkelttitler

IP-gjenkjenning. Alle bøker kan leses online med 

QuickView  eller egne program. (Ebrary  Plug-in 

Reader eog Ebrary Unit Reader). Academic 

Complete har ingen begresninger i samtidige 

brukere, mens for individuelle titler kan man velge 

å betale for e eller flere samtidige. Begrensning på 

antall sider som kan kopieres / skrives ut. Kan 

lagre egne notater ved å logge inn.

Eget format

Tilbyr tilleggstjenester 

som DASH! - mulighet for 

å laste opp pdf-filer i en 

egen samling, SaaS 

(digitalisering og 

arkivering) og ISIS 

(teknologi for å bygge 

egen digital samling). 

Marc-poster for import til 

bibliotekkataloger. 

MyiLibrary Aggregator

Amerikansk. Nokså likt Netlibrary. Bl.a 

Swets og Proquest samarbeider med 

MyiLibrary

Bredt utvalg, mange store utgivere 

og dekker mange emner. 250.000 

titler ca, øker med 5000 titler pr. 

mnd Mulig å kjøpe både enkelttitler og emnepakker

Begrensninger på utskrifter. Kan ta ut statistikk 

over bruk.

Noen bibliotek har  

MyiLibrary: Arkitektur- og 

designhøgskolen i Oslo, 

Høgskolen i Akershus, og 

UB Tromsø testet den ut i 

desember-2010 og har 

kjøpt noen titler derfra.

Netlibrary Aggregator

Amerikansk, gikk konkurs i 2002, ble 

kjøpt opp av OCLC som solgte dem til 

EBSCO i 2010. Samarbeid med Barnes 

& Noble.

300.000 titler, hvorv 16.00 er 

lydbøker. Fagområdet er bredt, 

ligner på ebrary og Springer. Leverer 

fra ale ledende forlag, målgruppa er 

ale typer bibliotek.

Selger enkelttiler for eieskap. Kan også kjøpe 

emnepakker.

EBSCO Host er plattform, integreres med 

tidsskriftbaser som Academic Search. Nedlastbart 

på lesebrett.

Opererer med flere 

formater, men ser ikke noe 

annet format enn pdf for 

bøker ennå. Kompatiblet 

med MARC-format. 

Overdrive Aggregator

Amerikansk leverandør som tilbyr 

utlån av digitale dokumenter 

(primært til folkebibliotek). Den 

største aktøren på det nord-

amerikanske markedet.

Tilbyr løsning for utlån av e-bøker, 

lydbøker, film og musikk. Har over 

500 000 titler i porteføljen fra over 

1000 forlag. 

To prismodeller: 1. One copy - one user. 

Biblioteket kjøper et bestemt antall kopier av 

en bok og kun én låner kan låne et eksemplar 

av gangen. 2. Max access. Biblioteket betaler 

for ubegrenset antall lån av samme bok. Mulig 

å kombinere disse to modellene. Man mister 

tilgang til alle dokumenter hvis man sier opp 

avtalen med Overdrive.

Låner må logge inn med lånekortnr for å få låne 

en ebok. Kan lastes ned og leses offline. Krever 

Adobe Digital Editions. Biblioteket bestemmer selv 

lånetiden på dokumentene og hvor mange lån en 

bruker kan ha samtidig.

Pdf og Epub.  

Ovid Books Aggregator

Selger e-bøker som enkelttitler, 

samlinger av e-bøker eller pakker med 

e-bøker, tidsskrifter og databaser. Medisinsk/klinisk fagområde Enkeltkjøp eller abonnement

Må gå inn på Ovids nettside, og det er ikke mulig å 

laste ned filer eller lignende HTML

Safari Books Online Aggregator Eies av Proquest

Primært informasjonsteknologi, 

men også ledelse og administrasjon Abonnement

Begrensninger på utskrifter. DRM. Skal lansere 

løsning for mobile innretninger.

PDF

Springer Forlag

12 emnepakker (collections), også 

lærebøker (text books). Back files 

fra 2005 Selger ikke enkelttitler, bare samlinger

"No restrictions" . Får eierskap til det som er 

kjøpt. Alle kapitler/bøker kan lastes ned til egen 

pc eller lesere som støtter pdf.

Kan videresende på e-post, skrive ut osv.

PDF
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Taylor and Francis Forlag

Forlag som er store på akademiske 

bøker inne flere fagområder.

Veldig bredt fagområde. 30 ulike 

emnepakker

Velg blant 30 samlinger, eBestseller samling, 

eFocus samling eller sett sammen din egen 

samling av minst 50 titler. Privatpersoner kan 

kjøpe enkelttitler, men ikke 

institusjoner/bibliotek

Ved abonnement: 30 sider utskrift per leser/per 

bok/per sesjon, 5% kopi per bok/per år, 5 

samtidige brukere. Ved kjøp: 30 sider utskrift per 

leser/per bok/per sesjon, 2 sider kan kopieres  per 

leser/per bok/per sesjon , 1 “samtidig” bruker. 

Man må evt kjøpe flere kopier.

Til bibliotek – kun DX reader 

(eget format). Til 

privatpersoner - 

Mobipocket, Microsoft 

Reader, Asobe reader, DX 

reader, ePub

Wiley Blackwell Forlag

Ca 10000 ebøker, mest innen helse, sosial 

og humaniora området. Bøkene selges 

også gjennom aggregatorer. Bla 

books@OVID

Kan velge enkelttitler, men må starte med 

minst 20 titler eller evt  minst $3000.

Gjøres tigjengelig i Wiley Online Library. Eier boka.

Kan kjøpe kapitler Usikker. Muligens bare 

HTML?


