Livros

Descobrir
Investigar
Explorar
Aprender

AGORA Disponível
para Compra

A NOVA coleção de livros digitais da AIP Publishing fornece informações
confiáveis e atualizadas para estudantes e pesquisadores. Os livros fornecerão aos seus leitores as ferramentas necessárias para descobrir, investigar, aprender e explorar as ciências físicas.

PRINCIPAIS RECURSOS PARA

PRINCIPAIS RECURSOS PARA

LEITORES

BIBLIOTECÁRIOS

• Visualizador de figuras - Explore gráficos, tabelas e
imagens em detalhes

• Sem DRM - Gerenciamento de direitos digitais
• Acesso ilimitado, e simultâneo para vários usuários

• Métricas - Rastreando o alcance e o impacto de
cada capítulo de cada livro

• Permite o link CrossRef em listas de referência

SOBRE OS LIVROS Complementando e totalmente integrados ao nosso

• Vários formatos - HTML, ePub, impressão e PDF

• Indexação, DOIs no nível do capítulo, e hiperlinks
para o conteúdo de referência

portfólio de periódicos, os livros digitais são publicados como um dos quatro
tipos:

• Otimizado para celular - Acessível em qualquer

• Opções de impressão de baixo custo para seus

PRINCÍPIOS:
DESCOBRIR

MÉTODOS:
INVESTIGAR

Apresenta uma visão
abrangente de um tópico,
fornecendo material
introdutório para novos
participantes e cobrindo
desenvolvimentos recentes para especialistas

Fornece conteúdo tutorial
documentando métodos
experimentais, protocolos
ou práticas recomendadas e
fornece instruções em vários
níveis de especialização

PROFISSIONAL:
APRENDER

PERSPECTIVAS:
EXPLORAR

Orientação recomendada
sobre treinamento e desenvolvimento para profissionais
e educadores de física

A análise aprofundada de
um tópico especializado,
redigida por especialistas
nesse campo

Áreas de Estudo Principais:
• Ciência de Materiais
• Matéria Condensada
• Biofísica e Engenharia • Física Matemática e
• Óptica e Fotônica
Teórica
• Energia
• Física Química
• Nanotecnologia

lugar
• Indexado - Pesquisável em scitation.org

• Acesso autenticado por IP
• Downloads para dispositivos portáteis
• Pesquisa no nível das palavras-chave na
plataforma

• Bases Analíticas para acompanhar o uso

• Autenticação de IP - Não é necessário fazer login
individual

ENVIE NOVAS IDEIAS
Seus pesquisadores ou membros do corpo docente têm ideias
de livros, propostas ou manuscritos prontos para publicação?
Eles estariam interessados em revisar propostas de livros?

Acessível em scitation.org
Com total integração no scitation.org, os livros
viverão ao lado de nosso portfólio de periódicos,
garantindo aos usuários:

leitores

INFORME-NOS!

Entre em contato
com nossa equipe hoje!
books@aip.org
publishing.aip.org/books

Nossa equipe terá prazer em discutir como os
pesquisadores de sua instituição podem
se tornar parte do nosso programa
de livros

Saiba mais sobre as opções de coleção e compra de livro
da AIP Publishing.

visite
publishing.aip.org/books

ENTRE EM CONTATO COM O GERENTE DE VENDAS

SALES@AIP.ORG

AIP PUBLISHING

+1 516 576 2270

1305 WALT WHITMAN RD. SUITE 300

+1 800 344 6902

MELVILLE, NY 11747

US Toll Free

Livros

