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Agenda

• Introductie EBSCO Information Services
• Digitalisering van informatie

- Toekomst
• Waar ‘’zelf zoekers” heen gaan voor informatie
• Wat wordt de rol van de informatie specialist
• Wat zou een uitgever kunnen doen?
• Fases van content verschuiving
• De toekomst! 
• Vragen?
• Einde



• Privéonderneming - HQ in Birmingham (AL) USA
• Jaaromzet EBSCO Industries $ 2.5 miljard
• Meer dan 65 Jaar ervaring in de informatiebranche
• Toekomst bewust en financieel stabiel
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EBSCO in enkele woorden
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Informatie in behandeling bij EBSCO
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Waar gaan “zelf zoekers” heen 
voor informatie?

Outsell’s Information Markets and Users Database, 2007
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De “nieuwe” rol van de informatie 
specialist



Invloed van toegang tot elektronische bronnen
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Bron: EBSCO's kwalitatieve onderzoek – 150 interviews wereldwijd (2008 & 2009)



Invloed van internet & zoekmachines
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Invloed van intranet
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Uitgebreidere rol voor informatiespecialist
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Wat kan een uitgever doen?

• Digitale content verrijken met audio, video, 
grafieken, diagrammen, enz…

• Digitaal sneller beschikbaar stellen

• Print on Demand



De verschuiving
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De (nabije) toekomst

One Search, Finds all!

Lokaal geïndexeerde metadata

Gebaseerd op “relevancy ranking”

Alle bronnen ontsluiten



Vragen

• Hartelijk dank voor uw aandacht!


