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Prezentarea succintă
eBook.ro și Librăria Digitală eBookuri.ro
platformă dedicate cărților digitale
(avantajele distribuției cărților electronice)
Vă prezentăm succint noua platformă dedicată cărților în format electronic
eBook.ro și Librăria Digitală eBookuri.ro.
Librăria Digitală eBookuri.ro are un portofoliu impresionant de cărți
digitale în format PDF și ePub protejate cu Adobe DRM. Zoom Evolution SRL
(Zoom Evolution) este deținătorul licenței Adobe Content Server, care este
implementată pe platforma de criptare eBook.ro, singura platformă de acest fel
din România, destinată editurilor, librăriilor, universităților și instituțiilor
interesate să își extindă prezența și în industria cărţilor digitale.
Platforma eBook.ro și Librăria Digitală eBookuri.ro includ soluții avansate
de comerţ electronic pentru cărţile digitale (e-Books) protejate cu Adobe DRM.
Acestea facilitează distribuția de carte în mediul online într-un mod sigur și
modern, îmbunătățesc accesul la informație prin tehnologii actuale și asigură
cititorilor o experienţă unică a lecturii.
Tehnologiile informatice şi internetul au contribuit masiv la creşterea
diversităţii multor produse disponibile pe piaţă. În ultimii ani, aceste tehnologii
au revoluţionat modul nostru de viaţă în cele mai diverse moduri, iar industria
cărţilor digitale a avut o creștere explozivă. În Era Digitalizării, Zoom Evolution
oferă soluții complete pentru edituri, librării, universități și instituții interesate,
pentru dezvoltarea și extinderea în mediul online și în industria cărților
electronice. Prin intermediul parteneriatului nostru pe termen lung și utilizând
soluțiile noastre de securizare și vânzare a cărților digitale, vom găsi împreună
cu dumneavoastră cele mai rezonabile modalități practice pentru planificarea,
implementarea și dezvoltarea continuă în sensul extinderii prezenței
dumneavoastră în mediul online. În acest caz, dumneavoastră nu veți investi în
echipamente hardware costisitoare şi licenţe software anuale, și nici nu vă veți
preocupa de instalarea sistemelor, actualizările periodice şi salvările zilnice
(backups), securitatea datelor sau găzduirea la terţi.
Soluțiile noastre puse la dispoziție furnizează totul, într-un ansamblu
complet, printr-un serviciu la cheie.
Avantajele distribuției cărților electronice:
- Cărțile digitale pot fi citite pe orice dispozitiv electronic și sistem de operare
uzual (laptop-uri, calculatoare personale / Desktop PC, telefoane mobile de tip
smartphone, tablete cu sistem de operare Android, Windows și Mac);
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- Există o suită completă de aplicaţii software pentru dispozitive mobile
(iPad/ iPhone, tablete Android, smartphones, e-readers). Cu aceste aplicaţii,
cititorii pot explora orice librărie digitală, citi orice carte electronică, descărca
instantaneu produsul digital în propria bibliotecă şi lectura cărţile protejate cu
Adobe DRM folosind dispozitivele lor mobile.
- Accesul la cărţile digitale cumpărate este instantaneu și descărcarea poate
fi făcută oricând;
- Sistemul de comandă este automatizat și optimizat pentru a furniza o
experiență îmbunătățită de cumpărare online;
- Cartea digitală este mai accesibilă față de formatul tipărit (nu necesită
investiții în serviciile de tipărire), iar costurile de expediere sunt zero;
- Cărțile electronice pot fi accesate rapid, simultan, de la distanţă, la orice
oră, prin urmare distribuția lor este îmbunătățită și acoperă un public mai
mare;
- Distribuția cărților electronice este națională și internațională, fără
diferențe de timp, costuri sau taxe suplimentare;
- Protejarea şi securizarea distribuţiei cărţilor electronice în formatele PDF
și/sau ePub se realizează prin platforma de criptare eBook.ro. Suportând
formatele de tip PDF şi ePub (open şi industry-standard), platforma de
criptare eBook.ro, Librăria eBookuri.ro și viitoarea Dumneavoastră Librărie
Digitală elimină constrângerile formatelor proprietare de fişiere şi ale
strategiilor clasice de distribuire.
Soluțiile complete de implementare și dezvoltare puse la dispoziție de
Zoom Evolution constituie o abordare rapidă şi economică pentru edituri,
librării, universități, instituții interesate și autori, care doresc să se dezvolte în
spațiul digital al cărţilor.
Vă invităm să studiați propunerile și soluțiile complete oferite pentru
implementarea propriei librării digitale.

Informații suplimentare:
SC Zoom Evolution SRL
CUI 37653734, Nr. ord. reg. com.: J40/4153/2019
Cont: RO61RNCB0069154750300001 – BCR Sucursala Libertății
Tel./fax: 4021-212.56.92
E-mail: contact@ebookuri.ro
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