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Newspaper Direct
O NewspaperDirect através de sua base de dados PressDisplay, 

fornece uma plataforma de acesso onde os usuários podem ler seus 
jornais favoritos nacionais e internacionais através de uma interface 

simples e de fácil navegação.

Os jornais contemplados na base de dados PressDisplay estão 
disponíveis no formato original, incluindo todos os textos e 

imagens. O PressDisplay também fornece ferramentas de busca 
avançada de publicações e artigos específicos.



Mais de 1.700 jornais, de 92 países em 48 idiomas;
 Simples interface de acesso;
 Fácil e rápida navegação pelo conteúdo.

Newspaper Direct 
Vantagens

Jornais Brasileiros



Newspaper Direct 
Benefícios

 Permite acesso remoto;
 90 dias de retroativos;
 Envio de artigos por e-mail;
 Impressão de artigos;
 Lista de conteúdo para um acesso simples e rápido;
 Barra de ferramentas que permite acesso rápido para: download, 
impressão, envio por e-mail, entre outros;
 Permite ampliar a seção desejada para uma melhor leitura e arrastar a     
lente através da página;
 Os leitores podem realizar suas pesquisas por título, data, idioma,país e 
artigos específicos. 



Página principal da plataforma de acesso

Selecione a opção que desejar: Seções de jornais 

ou jornais dos países listados

Acesso a plataforma



Relação de jornais referentes ao país 

Jornais com 

Smart Navigation



Após selecionar o jornal…

Controle de zoom

Galeria de fotos

Imprimir, salvar, adicionar a 

favoritos, postar em blogs
Opções de leitura

Seções do jornal

Recursos e ferramentas

Click aqui para virar 

página



Ferramentas de conectividades

Ao cliclar na matéria, abre-se uma janela 

destacando a manchete e ferramentas

Ferramentas 

disponíveis para 

jornais com 

Smart Navigation

Recursos - Ferramentas



Recursos - Ferramentas

Ferramentas para impressão, possibilitando seleção 

de conteúdo

Ao cliclar na matéria, abre-se uma janela 

destacando a manchete e ferramentas

Ferramentas 

disponíveis para 

jornais com 

Smart Navigation



Recurso de áudio

Ao cliclar na matéria, abre-se uma janela 

destacando a manchete e ferramentas

Ferramentas 

disponíveis para 

jornais com 

Smart Navigation

Recursos - Ferramentas



Leitura em texto corrido e adicionar comentários

Ao cliclar na matéria, abre-se uma janela 

destacando a manchete e ferramentas

Ferramentas 

disponíveis para 

jornais com 

Smart Navigation

Recursos - Ferramentas



Pesquisa avançada

Refinar pesquisa:

Período - data

Refinar pesquisa:

Jornais por países, idiomas  ou listados por ordem 

alfabética

Refinar pesquisa:

Publicações

Pesquisa básica

Pesquisas básicas e avançadas



Pesquisas e consultas

Pesquisa básica

Pesquisa avançada

Resultado de pesquisa



Pesquisa básica 

palavra, termo ou expressão para busca

Pesquisas e consultas



Pesquisa avançada 

palavra, termo ou expressão para busca

Pesquisa avançada 

Seleção de jornais por países

Pesquisa avançada 

Seleção de idiomas

Pesquisa avançada 

Seleção de data ou período 



Resultado de pesquisa.

Clicando no link o usuário será 

direcionado para página que terá a 

palavra pesquisada sinalizada

Resultado de pesquisa
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