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Modalități de colaborare
pentru editurile, universitățile și instituțiile
din România și străinătate
Var. I. Editura distribuie cărțile digitale
prin Librăria Digitală eBookuri.ro
Editura distribuie cărțile digitale (pdf și/sau ePub) prin Librăria Digitală
eBookuri.ro
Costuri de implementare Var. I:
Editura realizează conversia cărților în format digital (pdf și/sau ePub).
• COST: Discount

comercial negociat din prețul de listă (conține taxa DRM
conform vânzărilor lunare).
Explicații Var. I:
Editura realizează conversia cărților în format digital (pdf și/sau ePub).
Editura furnizează materialele necesare conversiei și criptării cărților în
format digital pe serverul Adobe Content Server (fișiere ePub și/sau pdf,
imagini ale coperților și fișier .csv standardizat cu detaliile tehnice ale
cărților), după care Zoom Evolution SRL le verifică și le criptează cu Adobe
DRM.
Zoom Evolution SRL poate oferi la cerere asistență pentru pregătirea
materialelor pentru cărțile digitale (la primele titluri).
Cărțile digitale vor fi expuse spre vânzare pe ebookuri.ro cu un discount
comercial (furnizăm rapoarte standard de vânzări lunare + acces la modulul
de vânzări în timp real).

Var. II. Subdomeniu .ebook sau .ebooks
sau .ebookuri editură

Editura optează pentru dezvoltarea unei librării online dedicate cărților
digitale (aceasta va fi creată pe un subdomeniu al librăriei deja existente a
editurii – de exemplu ebookuri.editura.ro sau editura.ro/ebooks).
Vânzarea cărților digitale se realizează pe subdomeniul editurii:
• COST: Abonament

lunar negociat + taxa DRM conform vânzărilor lunare
sau Abonament lunar + Discount comercial negociat (pentru cărțile digitale)
din prețul de listă (conține taxa DRM conform vânzărilor lunare).
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Date tehnice Var. II:
În costurile abonamentului sunt incluse: Hosting (10 GB) pe un server
dedicat (dotări 64 GB RAM, SSD RAID 1, 1 Gb/s access Internet); Control
panel tip cPanel licențiat; CloudLinux; Backup zilnic; Actualizare și
mentenanță librărie; Soft automatizare și optimizare SEO implementat;
Asistență tehnică 2 ore / abonament.
Costuri de implementare Var. II:
Design, implementare, modalități de plăți, etc., asistență tehnică inclusă 2
ore, instructaj personal 3 ore etc. Pentru serviciile de implementare se emite
factura cu taxa de implementare la semnarea contractului.
Perioada maximă de implementare și lansare a librăriei digitale este de 3 luni
de la semnarea contractului.
Abonamentul lunar, factura se va emite din data lansării librăriei digitale.
Explicații Var. II:
Editura inserează materialele necesare și datele tehnice ale cărților digitale
(cu ISBN-ul corespunzător formatului digital pdf și sau ePub) în propria
librărie. Editura încarcă materialele necesare conversiei și criptării cărților
în format digital pe contul de Google Drive dedicat editurii (fișiere ePub
și/sau pdf, imagini ale coperților și fișier .csv standardizat cu detaliile
tehnice ale cărților).
Cărțile digitale vor fi expuse spre vânzare și pe ebookuri.ro cu un discount
comercial negociat. Editura primește lunar rapoarte standard de vânzări +
acces la modulul de vânzări în timp real.

Var. III. Librărie online la cheie
cu vânzarea cărților tipărite și digitale
Editura alege opțiunea realizării unei librării online pentru vânzarea atât a
cărților tipărite, cât și a celor digitale (de exemplu, librăria
ideeaeuropeana.ro + blog).
Platforma integrală pentru vânzarea cărților tipărite și digitale.
• COST: Abonament

lunar negociat + taxa DRM conform vânzărilor lunare
sau Abonament lunar + Discount comercial negociat (pentru cărțile digitale)
din prețul de listă (conține taxa DRM conform vânzărilor lunare).
Date tehnice Var. III:
În costurile abonamentului sunt incluse: Hosting (15 GB) pe un server
dedicat (dotări 64 GB RAM, SSD RAID 1, 1 Gb/s access Internet); Control
panel tip cPanel licențiat; CloudLinux; Backup zilnic; Actualizare și
mentenanță librărie; Soft automatizare și optimizare SEO implementat;
Asistență tehnică 2 ore / abonament.
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Costuri de implementare Var. III:
Design, implementare, modalități de plăți, asistență tehnică 2 ore, instructaj
personal 3 ore etc. Pentru serviciile de implementare se emite factura cu taxa
de implementare la semnarea contractului.
Perioada maximă de implementare și lansare a librăriei digitale este de 3 luni
de la semnarea contractului.
Abonamentul lunar, factura se va emite din data lansării librăriei digitale.
Explicații Var. III:
Editura inserează datele tehnice necesare ale cărților tipărite și / sau digitale
(titlu, autor, domeniu, colecție, ISBN-ul corespunzător formatului tipărit și
digital, descriere, copertă etc.) în propria librărie nou-realizată.
Editura încarcă materialele necesare conversiei și criptării cărților în format
digital pe contul de Google Drive dedicat editurii (fișiere ePub și/sau pdf,
imagini ale coperților și fișier .csv standardizat cu detaliile tehnice ale
cărților).
Cărțile digitale vor fi expuse spre vânzare și pe ebookuri.ro cu un discount
comercial negociat. Editura primește lunar rapoarte standard de vânzări +
acces la modulul de vânzări în timp real.

Var. IV. Implementarea modulului de vânzare eBooks
Editura implementează modulul de vânzare pentru cărțile digitale pe
propriul site / librărie și cu legătură către serverul nostru DRM (oferim
consultanță tehnică pentru construirea link-urilor de legătură cu serverul
nostru DRM).
Vânzarea cărților digitale se efectuează pe librăria proprie a editurii
(sistemele necesare sunt create de editură).
• COST: Discount

comercial negociat din prețul de listă (conține taxa DRM
conform vânzărilor lunare).
Costuri de implementare Var. IV:
Consultanță pentru construcția link-urilor de legătură cu serverul nostru
DRM (incl. asistență tehnică 3 ore). Pentru serviciile de consultanță se emite
factura cu taxa de implementare la semnarea contractului.
Explicații Var. IV:
Editura inserează datele tehnice necesare ale cărților digitale (cu ISBN-ul
corespunzător formatului digital) în propria librărie. Editura furnizează
materialele necesare conversiei și criptării cărților în format digital pe
Google Drive (fișiere ePub și/sau pdf, imagini ale coperților și fișier .csv
standardizat cu detaliile tehnice ale cărților). Cărțile digitale vor fi expuse
spre vânzare și pe ebookuri.ro cu un discount comercial negociat (furnizăm
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rapoarte standard de vânzări lunare + acces la modulul de vânzări în timp
real).

Var. IV+:
Var. IV + Abonament aplicație Adobe Content Server
Această opțiune este recomandată doar editurilor care au în echipa tehnică
angajați cu un grad avansat de experiență în IT.
Singura diferență față de Var. IV este aceea că editura încarcă materialele
cărților direct pe platforma aplicației ACS, în loc să le încarce în Google Drive.
În rest, toate opțiunile sunt aceleași: editura implementează modulul de
vânzare pentru cărțile digitale pe propriul site / librărie și cu legătură către
serverul nostru DRM, iar vânzarea cărților digitale se efectuează pe librăria
proprie a editurii (sistemele necesare sunt create de editură).
În plus, editura are acces și la aplicația Adobe Content Server pentru
criptarea cărților digitale Adobe DRM.
Abonament lunar + taxa DRM conform vânzărilor lunare (+ taxe
extra spațiu de stocare, dacă există).
• COST:

Date tehnice Var. IV+:
Acces dedicat la aplicația Adobe Content Server prin user și parolă.
Capacitatea maximă de stocare este în limita a 10 GB, inclusă în abonament;
pentru spațiu de stocare extra, costurile sunt de 3 Euro / 1GB lunar.
Costuri de implementare Var. IV+:
Consultanță pentru construcția link-urilor de legătură cu serverul nostru
DRM (incl. asistență tehnică 3 ore). Pentru serviciile de consultană se emite
factura cu taxa de consultană la semnarea contractului.
Explicații Var. IV+:
Editura realizează conversia cărților în format digital (pdf și/sau ePub).
Editura inserează datele tehnice necesare ale cărților digitale (cu ISBN-ul
corespunzător formatului digital) în propria librărie.
Editura furnizează materialele necesare conversiei și criptării cărților în
format digital pe serverul Adobe Content Server (fișiere ePub și/sau pdf,
imagini ale coperților și fișier .csv standardizat cu detaliile tehnice ale
cărților), după care Zoom Evolution SRL le verifică și le criptează cu Adobe
DRM.
Cărțile digitale vor fi expuse spre vânzare și pe ebookuri.ro cu un discount
comercial negociat (furnizăm rapoarte standard de vânzări lunare + vânzări
în timp real).

Pagină 4 din 6

www.eBookuri.ro

Note:
Notă nr. 1:
La propunerile menționate Abonamentul și Discountul comercial sunt
negociabile.
Notă nr. 2:
Pentru informațiile privind modalitățile de implementare – consultanță și
valoarea abonamentului și discountului comercial pentru fiecare
modalitate/ variantă de colaborare, vă rugăm să ne contactați.
Dacă aveți propuneri, întrebări, nelămuriri privind aspectele administrative
și tehnice sau alte sugestii, ne puteți contacta prin:
Tel./fax: 4021-212.56.92
E-mail: contact@ebookuri.ro
Mobil: +40742 489 059

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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Pregătirea materialelor digitale
– pentru toate variantele de colaborare –

• Materialele pentru format digital (pdf și/sau ePub, coperta 1 și datele
tehnice) se încarcă pe contul de Google Drive dedicat, conform „Ghidului de
pregătire și trimitere a materialelor”.
Completarea fișierului cu datele tehnice conține: Titlu, Autor, Editură,
Domeniu/Colecție, ISBN distinct pentru format ePub și PDF, Descrierea,
Preț listă.
În cazul în care editura nu cunoaște procedura pentru pregătirea
materialelor pentru formatul digital, Zoom Evolution SRL vă poate pune la
dispoziție un instructaj pentru personalul editurii.
Zoom Evolution SRL poate oferi la cerere asistență pentru pregătirea
materialelor pentru cărțile digitale (la primele titluri).
După încărcarea materialelor digitale (pdf și/sau ePub, coperta 1 și datele
tehnice), Zoom Evolution SRL le verifică și le criptează cu Adobe DRM
(termenul de prelucrare a materialelor noi digitale este de 72 ore).
Din momentul criptării cărților digitale prin serverul nostru Adobe DRM,
titlurile digitale securizate sunt disponibile în librăria editurii și eBookuri.ro
La toate variantele menționate, cărțile digitale vor fi expuse spre vânzare și
pe ebookuri.ro cu discount comercial negociat.
Termeni și condiții
• Zoom Evolution SRL este deținătorul licenței Adobe Content Server, prin
serverul DRM oferă securizarea/protecția cărților digitale prin Adobe
DRM.
• Ofertele de colaborare sunt oferite de Zoom Evolution SRL în asociere cu
Webgraphic.ro SRL. Contractul se va încheia cu Zoom Evolution SRL.
• Pentru editurile din străinătate platforma ebookuri.ro va fi tradusă în
engleză. La cererea editurii din străinătate platforma poate fi tradusă și în
altă limbă.
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