Vartotojo

Ieškokite ir naršykite

vadovas

Greita ir tiksli
paieškos technologija padedanti
surasti jums reikalingą turinį.

Paieška
Įveskite žodį(žodžius) ar frazę į paieškos langelį ir spauskite ‘Search’

Paieškos rezultatai
Pateikiami pagal aktualumą ir rodo straipsnį/skyrių/atvejo pavadinimą/konferenciją ir kitą informaciją:
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1 Paieškos rezultatų skaičius
2 (straipsnis, knygos skyrius,

5

6  (HTML, PDF,

ePub, OpenURL)

atvejo analizė ar konferencija)
3 Anotacijos pradžia
4 Autorius(iai)
5 Publikacijos data

7 statusas (prieinama/neprieinama),

Atviroji prieiga
8 Altmetrikos vertinimas (straipsnio

lygio ir kokybės informacija)

emerald.com/insight

Paieškos rezultatų tikslinimas
Naudokitės

puslapio

valdymo

įrankiais

rezultatų

peržiūrai:

Filtruokite savo paiešką naudodamiesi dešinėje ekrano pusėje esančiais filtrais.
Rūšiuokite pagal:
• Aktualumą
• Naujausia/Seniausia
Prieiga:
• 
arba tarpininko licencijas
• Tik atvirosios prieigos turinys
Kreipkitės į bibliotekininką, jei jums reikalingas turinys neprieinamas;
galimi kiti prieigos būdai.
Metai:
Patikslinkite turinio publikavimo datą.
Turinio tipas:
• Žurnalo straipsniai
• Knygos skyriai
• Išankstinė publikacija (nepublikuoti) straipsniai
• Atvejų analizės
• Konferencijos

Turinio peržiūra
Paspaudus ‘View'
summary and detail’
mygtuką bus parodyta
papildoma informacija, įskaitant
1
2

Pilną anotaciją
Leidinio informaciją
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1

2

ieškoti dar kartą ant bet kurio
iš raktinių žodžių
3

1
2

3
6
4

Prieiga prie turinio
Paspaudus ant pavadinimo naršyklėje bus parodytas turinys:
1 isa autoriaus(ių) ir afiliacijos(jų) informacija
2 
3
4
5 
turinyje, kad padintumėte vaizdą
6
ir kitų leidėjų straipsniai, kurie galėtų būti aktualūs

Neleidžiama prieiga
Jei jūsų institucija neturi prieigos prie tam tikro turinio, pamatysite šį įspėjimą.

Pasikonsultuokite su bibliotekininku, ar įmanomi kiti prieigos būdai.
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Išplėstinė paieška
1  ‘Advanced search’ paieškos lange
2  (viskas, žurnalai, knygos, analizės, išankstinės publikacijos)
3 . Galite įvesti ir pakaitos simbolį ‘*’. Frazės turėtų būti skliaustuose.
(pvz, “clean air” ir “clean air legislation”)
4  (viskas, pavadinimas, anotacija,
autorius, DOI)
5  ‘Add row’ norėdami pridėti papildomų paieškos terminų
6 : ‘AND’, ‘OR’, ‘NOT’
7  ‘date range’ arba ‘access type’ ﬁltrus (visam turiniui,
prenumeruojamam arba Open Access)
8 Atlikus paiešką, paieškos lange atsiranda pasirinkta paieškos eilutė, kurią galima tikslinti
minėtame lange arba naudojant kitus paieškos tikslinimo filtrus parodytus puslapyje 1.
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Išsaugoti paieškas
9  ‘Save this search’ nuorodą.
Išsaugotas paieškas galima peržiūrėti ir tvarkyti ‘Saved searches’ nuorodoje, viršutinėje juostoje.
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Naršymas
Naršykite visą turinį pagal temą arba tik turinį, prie kurio turite prieigą.

Viso turinio naršymas
Pasirinkite ‘Browse Our Content’ iš viršutinės juostos. Tuomet galėsite naršyti pagal turinio tipą:

Knygos ir žurnalai
Rodomas abėcėlinis
1

2

3

4

5

žurnalų

ir

knygų

sąrašas,

Pasirinkite ‘Refine by title’ norėdami
rūšiuoti pavadinimus nuo A-Z.
Filtruokite pagal turinio tipą
pasirinkdami ‘Books’ arba ‘Journals’
iš šoninio meniu.
Filtruokite pagal temą iš sąrašo
dešinėje meniu pusėje. Kur leidžiama,
spauskite ‘+’ kad atvertumėte
subkategorijas. Tikslinkite naršymą
pasirinkdami kelias
temas.
Ieškokite tikslaus pavadinimo
įvesdami raktinius žodžius
Paieškos langelyje.
Galima pasirinkti kelis filtrus,
kurie rodomi virš pavadinimų
sąrašo. Atskirus filtrus galima
pašalinti pagal pageidavimą.

Paspauskite ant bet kurios antraštės,
norėdami peržiūrėti žurnalo, ar knygos turinį
Įrašykite raktinius žodžius paieškos langelyje

kurį

galima

filtruoti:
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2

norėdami atlikti paiešką tik pasirinktoje antraštėje
Atvejų analizės
Rodoma papildoma informacija apie Emerald atvejų analizių produktus ir mūsų licencijuotų partnerių
turinį.
Konferencijos
Rodomos pasirinktos naujausios konferencijos ir nuorodos į pilną sąrašą.
Atviroji prieiga
Skaitykite daugiau apie Atvirosios Prieigos tyrimus, kartu su nuorodomis į visą AP žurnalų ir knygų turinį.
Naršykite prieinamą turinį
Norėdami matyti tik jūsų bibliotekai ar organizacijai prieinamą turinį, pasirinkite ‘My Products’
iš juostos.
Bus parodytas Emerald produktų sąrašas prie kurių turite prieigą.
Spauskite ‘Details’ norėdami pamatyti daugiau informacijos.

Dabar galite naršyti pagal:
Produkto turinį: spauskite ‘Naršyti pagal produkto turin į’ norėdami peržiūrėti prieinamą turinį, surūšiuotą
pagal leidinius.

Galima filtruoti toliau įvedant raktinius žodžius Paieškos Langelyje.

Turinio išklotinė: rodomas atskiras leidinių sąrašas (žurnalai, knygos, atvejų analizės)
ir prieinamo turinio sąrašas surūšiuotas pagal leidinius.

Jei susiduriate su sunkumais pasiekdami
Emerald Insight turinį prašome susisiekti
su savo bibliotekos administratoriumi.

insight vadovai
Peržiūrėkite visus emerald.com/insight vadovus:
tk.emeraldgrouppublishing.com/librarian-toolkit
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