HIZLI KULLANICI KLAVUZU
Ana Sayfa
1. Üye girişi
İsteyen herkes arama yapabilir, kaynaklara göz
atabilir ve özetleri görüntüleyebilir; ancak kayıt
yaptırdığınızda kaynak adlarını ve aramaları
kaydedebilir, otomatik e-posta uyarıları düzenleyebilirsiniz.
2. Kayıtlı değilseniz ve kayıt yaptırmak istiyorsanız, buraya tıklayınız.
3. Athens, Shibboleth ve Kurumsal üye girişi.
4. Ana sayfada doğrudan basit bir arama gerçekleştirebilir veya gelişmiş arama ya da kayıtlı arama sayfalarına gidebilirsiniz.
5.Yayınları alfabetik sırasına göre tarayabilirsiniz.
6. Konuya göre tarama yapabilirsiniz.
7. Fiyat, yazar hizmetleri, eğitim ve kullanıcı kılavuzları
gibi kaynaklara erişebilirsiniz.
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HIZLI KULLANICI KLAVUZU
> Gelişmiş Arama
1. Arama ile ilgili olan ipuçlarımızı öğrenmek
için buraya tıklayınız.
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2. Açılan menüden AND, NOT, OR gibi Boolean
operatörleri seçebilir veya doğrudan kutuya
yazabilirsiniz.
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3. Anahtar sözcükler kullanarak aramanızı belirli kriterler doğrultusunda sınırlayabilirsiniz.
4. İlave bir arama satırı ekleyebilirsiniz.
5. Ek kriterler: Zaman dilimleri kullanarak
arama sonuçlarınızı daraltabilirsiniz.
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HIZLI KULLANICI KLAVUZU
> Sonuç Listeleri ve Erişim Simgeleri
Birçok özellik ve süzgeç opsiyonuna sahip olan sonuç
listelerinde arama ve tarama yapabilirsiniz.
1. Sonuçları sınıflandırabilirsiniz.
2. Arama sorgulaması ekleyebilirsiniz.
3. Aramayı profilinize kaydedebilirsiniz.
4. Sonuçları yayın türü doğrultusunda filtreleyebilirsiniz.
* Başvuru Kaynakları kitap olarak listelenmektedirler.
5. Birden fazla arama sonucunu profiliniz altında
kaydedebilir veya alıntı ihracı gerçekleştirebilirsiniz (Düz Metin / Sonnot /Referans Yöneticisi / RefWorks)
6. Kilit simgeleri bir makaleye veya bölüme olan erişim durumunuzu gösterir.
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Tüm kullanıcılar için serbest
OnlineOpen üzerinden ücretsiz erişim imkanı
Mevcut bir abonelik üzerinden erişim imkanı
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HIZLI KULLANICI KLAVUZU
> Makaleler ve Bölümler
Dergi makaleleri ve kitap bölümleri yaklaşık aynı
yerleşim planına ve fonksiyonelliye sahiplerdir.
1. Bu menü dergi ve kitap araçlarına hızlı erişim sağlar.
2. Eski sayılar, makaleler, bölümler ve içindekiler
listelerini tarayabilirsiniz.
3. Abone olabilir veya mevcut aboneliğinizi
yenileyebilirsiniz.
4. Yazar, dergi, kitap vede ek özellikler ile ilgili bilgileri
burada bulabilirsiniz (geçerli olduğu durumlarda).
5. Bu bağlantı sizi cilde/sayıya veya kitabın içindekiler
sayfasına yönlendirmektedir.
6. Bunu açarak, alıntı, yazar, yayın ve mali kaynak
bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.
7. Erişim simgesi: Makalenin veya bölümün tüm
içeriğine erişme imkanınız olup olmadığını gösterir.
8. Yayına özel arama özellikleri.
9. Makale veya bölüm araçları.
10. Özet bilgilerini, tüm içeriği, şekilleri, referansları,
tabloları, destekleyici bilgileri ve alıntıları
görüntüleyebilirsiniz.
11. İlişkili içerik için bağlantı.
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HIZLI KULLANICI KLAVUZU
> Profilim
1. Kayıtlı makaleleri, bölümleri, yayınları ve aramaları düzenleyin.
2. Uyarı Yöneticisi – içerik uyarılarınızı ve kayıtlı
arama uyarılarınızı yönetin.
3. Hesap bilgilerinizi düzenleyin, siparişlerinizi ve
abonelik bilgilerinizi takip edin.
4. Ücretli erişim ile dernek ve deneme erişimlerini
etkinleştirin.
5. Uzaktan erişimini etkinleştirin veya yenileyin.
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