Taylor & Francis Online – Perguntas
Frequentes
ALTERAÇÃO DO NOME
P. Por que razão estão a mudar a plataforma de informaworld para Taylor & Francis
Online?
R. Em resumo, estamos a mudar porque escutamos os nossos clientes! Falámos com vários grupos
de clientes, incluindo bibliotecários, editores, autores e parceiros sociais para obter as suas opiniões
sobre o que pensavam do nome informaworld. Chegou-se a um consenso de que seria preferível um
nome que se relacionasse mais estreitamente com o Taylor & Francis Group e com as nossas
publicações em vez de informaworld, e quando as alternativas foram apresentadas para votação dos
clientes, a favorita foi Taylor & Francis Online.
Alguns comentários dos bibliotecários sobre o novo nome:
“Agradável e simples, e relata a história...”
“Mudar o nome para Taylor & Francis Online faz com que seja mais fácil para os estudantes e
bibliotecários lembrarem-se.”
Apesar de poder haver algum trabalho inicial a fazer à medida que começa a usar o novo nome da
plataforma no catálogo da sua biblioteca, estamos a trabalhar no sentido de minimizar o impacto
que isto possa ter. Muitas das funcionalidades da Taylor & Francis Online ser-lhe-ão familiares,
assim como para os seus utilizadores, mas com vantagens adicionais. A qualidade, a fiabilidade e a
acessibilidade continuarão a ser os aspectos fundamentais do fornecimento da nossa plataforma
online quando migrarmos para a Taylor & Francis Online.
FUNCIONAMENTO PARALELO
P. Os utilizadores poderão continuar a aceder aos conteúdos na informaworld assim que a
Taylor & Francis Online entrar em funcionamento?
R. Depois do lançamento, o acesso aos conteúdos das publicações e das obras de referência só
estará disponível na Taylor & Francis Online – não iremos alojar em paralelo estes produtos em
ambos os sítios Web.

BASES DE DADOS BIBLIOGRÁFICAS E DE RESUMOS
P. Por que razão não estão a migrar a Routledge ABES, os Resumos dos Estudos sobre a Mulher
e o Género, os Resumos da Investigação Educativa e os Resumos da Ergonomia?
R. Estes produtos vão permanecer na informaworld enquanto lançamos a Taylor & Francis Online.
Eventualmente, vão migrar para a nova plataforma, mas queremos focar-nos no funcionamento
correcto de todos os nossos produtos e isto não pode ser feito de uma só vez. Poderá continuar a
aceder às suas bases de dados Bibliográficas e de Resumos e Indexação na informaworld, como
costuma fazer. Assim que estejamos preparados para as migrar para a Taylor & Francis Online, será
informado.
REDIRECCIONAMENTOS
P. Vão fazer o redireccionamento de links para conteúdos de publicações e obras de referência
da www.informaworld.com para a www.tandfonline.com?
R. Sim, iremos colocar redireccionamentos permanentes da informaworld para a Taylor & Francis
Online. Aconselhamos que actualize o seu catálogo da biblioteca com links para a Taylor & Francis
Online, mas qualquer pessoa que use um link informaworld é conduzida para o local pretendido na
nova plataforma. Os links de referência cruzada DOI vão também direccionar correctamente para o
novo sítio Web.
LINK RESOLVERS
P . Estão em contacto com fornecedores de Link Resolver para garantir que as suas bases de
conhecimentos são precisas?
R. Sim, estamos actualmente em conversações com fornecedores de Link Resolver para termos a
certeza de que as suas bases de conhecimentos estão actualizadas aquando do lançamento, ou
pouco depois do lançamento, conforme os seus sistemas o permitirem.
Os fornecedores com quem trabalhamos actualmente incluem a Serials Solutions, Ex Libris (SFX),
Ebsco, OCLC e TDNet. Se usa actualmente um Link Resolver não fornecido por um destes
fornecedores, contacte library@tandf.co.uk com os dados relevantes, e iremos garantir que o seu
fornecedor também possuirá as informações necessárias.
REGISTO
P. Terei de me registar na Taylor & Francis Online?
R. Se já é um administrador de conta institucional, então os seus dados serão transferidos para a
nossa nova plataforma. A sua palavra-passe continua a ser a mesma, mas o seu nome de utilizador
será alterado para o seu endereço de e-mail para que seja mais fácil lembrar-se.

AUTENTICAÇÃO
P. Os dados do endereço de IP, do servidor proxy, do Athens e do Shibboleth da minha
instituição vão ser migrados?
R. Sim, vamos migrar os dados de autenticação da sua conta institucional para a Taylor & Francis
Online.
ESTATÍSTICAS DE UTILIZAÇÃO
P. Assim que a Taylor & Francis Online estiver activa poderei consultar o histórico das
estatísticas de utilização?
R. Sim, iremos migrar as estatísticas de utilização da informaworld para a sua conta Taylor & Francis
Online. Também aconselhamos que, antes do lançamento, faça o download das suas estatísticas de
utilização na informaworld.
FORMAÇÃO
P. Que recursos de formação serão disponibilizados?
R. Vamos fornecer demonstrações gravadas do sítio Web para que possa aprender ao seu próprio
ritmo, assim como recursos de formação impressos para si e para os utilizadores da sua biblioteca.
Nos próximos meses, vamos também agendar demonstrações através de webinars sobre o sítio Web.
Se vai participar numa conferência sobre bibliotecas, ligue para o nosso gabinete onde os nossos
colaboradores poderão ajudá-lo com perguntas que possa ter sobre a nova plataforma.
CO-BRANDING
P. Poderei personalizar o sítio Web para que os utilizadores da minha biblioteca saibam quem
fornece o acesso aos conteúdos?
R. Sim, o nome da sua instituição será apresentado no sítio Web e em qualquer artigo em PDF
transferido quando um utilizador é reconhecido como oriundo da sua instituição. Poderá também
fazer o upload do logótipo da sua instituição para o sítio Web para ter mais impacto.
MAIS INFORMAÇÕES!
P. Como posso manter-me actualizado sobre as alterações e quando vão ocorrer?
R. Possuímos várias opções para o manter actualizado sobre os nossos planos para o lançamento:

E-mail: Até ao lançamento, serão enviadas actualizações por e-mail a todos os administradores de
contas de biblioteca. Recomendamos que subscreva a nossa Newsletter dos Bibliotecários em
http://www.tandf.co.uk/libsite/news/newsletter/
Internet: Criámos um sítio Web para o ajudar com a transição em http://resources.tandfonline.com.
Nas próximas semanas, iremos publicar neste sítio Web Perguntas Frequentes, demonstrações
gravadas e informações sobre as acções de formação, assim como pósteres e postais informativos
para expor na sua biblioteca. Vamos também publicar comunicados de imprensa no nosso sítio Web
principal.
Twitter: @TandFOnline
P. Quando é que a Taylor & Francis Online será lançada?
R. Taylor & Francis Online entrará em funcionamento a 27 de Junho de 2011

