
TOOLKIT INVESTIMENTO

O investimento para o acesso ao  
RDA Toolkit é estabelecido apenas em 
Dólares americanos. Embora o valor seja 
dado apenas em Dólares americanos, os 
clientes ainda podem pagar na moeda 
de sua escolha. O gráfico de valor abaixo 
reflete o custo por usuário.

Number of Users Cost Per User in USD

1 $195 USD

2–4 $185 USD

5–9 $181 USD

10–14 $175 USD

15–19 $171 USD

20+ $166 USD

)  OPORTUNIDADES DE TREINAMENTO,  
ENSINO E AVALIAÇÃO GRÁTIS DO RDA 
TOOLKIT

• Avaliação Gratuita: acesso único de 30 dias ao RDA Toolkit 
rdatoolkit.org/freetrial e ao site beta.rdatoolkit.org. 

• Encontre informações sobre o RDA Toolkit em  
rdatoolkit.org/faq

• Assine nosso newsletter para receber notícias sobre  
o RDA rdatoolkit.org/rdalist

• Recursos de treinamento em nosso site rdatoolkit.org/ 
training e youtube.com/c/RDAToolkitVideo

*  Valores especiais para instituições de ensino em biblioteconomia ou ciência da informação. 
Veja o verso.

*  Os preços especiais para consórcios/grupos estão disponíveis. Para mais informações, entre  
em contato com Katie Bane, através do e-mail kbane@ala.org kbane@ala.org.

LEIA MAIS SOBRE O RDA em rda-rsc.org. Perguntas? Entre em contato conosco rdatoolkit@ala.org. 

Observação: Os valores estão sujeitos a alterações.



As assinaturas para estes casos são aplicáveis somente 
para o uso em sala de aula e somente para instituições/
empresas com cursos ou programas de Biblioteconomia 
ou Ciência da Informação. Tais valores não estão 
disponíveis para o acesso de equipes profissionais (corpo 
técnico) ao RDA Toolkit. Os instrutores de cursos de RDA 
que lideram 6 ou mais sessões de treinamento por ano 
também se qualificam para este caso. Por favor, saibam 
que ainda oferecemos oportunidades gratuitas  
de treinamento ou workshop. 

Para mais informações sobre suporte de treinamento, 
clique aqui: rdatoolkit.org/LIS

RDA BIBLIOTECONOMIA  
E CIÊNCIA DA  
INFORMAÇÃO

Observação: Os valores estão sujeitos a alterações.

O RDA deve ser um 
componente essencial de 
qualquer curso ou treinamento 
de catalogação e queremos 
garantir que o acesso seja 
facilmente disponível para 
professores e alunos.

Os valores atuais são:

30 usuários por U$500
50 usuários por U$800

LEIA MAIS SOBRE O RDA em rda-rsc.org. Perguntas? Entre em contato conosco rdatoolkit@ala.org. 


