Emerald ManagementXtra Kullanım Kılavuzu
Genel Bilgiler
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(A): Bu alan taramalarınızı kaydedebileceğiniz, içindekiler sayfaları uyarılarınızı yönetebileceğiniz, haber bültenlerine abone olabileceğiniz, ve kaydetme, yazdırma ve makale listeleri oluşturabileceğiniz kişisel alanınızdır.
Profilim

(B): Emerald web sitesinin her sayfasında üstte yardım seçenekleri bulunur. Yardım sayfaları web sitesinden en
iyi şekilde yararlanabilmeniz için size rehberlik eder.
Yardım

(C): Bu alan Emerald kaynaklarını dergi ismine ve konulara göre seçerek görebilmenizi sağlamaktadır.
Emerald konu alanlarına baktığınızda, her bir alanda ilginizi çekecek pek çok dergi bulabilirsiniz. Sadece Bilgi Merkezi’nin
abone olduğu dergi listesine de erişebilirsiniz.
Hızlı Göz at

Dergi İçindekiler Sayfası Linki

(D): Bu alandan seçtiğiniz derginin sayılarını ve içindekiler sayfasını

ve hangi sayıları-

na erişebileceğinizi görebilirsiniz.
Yine dergi sayfasında bulunan simge

açıklamaları size yardımcı olacaktır.

Hızlı Tarama
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Emerald’ı taramaya başlamak için, ilgilendiğiniz konu alanını en iyi tanımlayacak kelime veya kelimeleri “Search for” alanına (A) girin ve “Search” seçeneğini tıklayın.
Daha ayrıntılı olarak aradığınız tarama terimlerinin makale içinde hangi alanlarda bulunmasını istiyorsanız “In these fields”
alanından (B) “Select Fields” alanına (C) tıklayarak daha fazla seçeneğe erişin.
Teriminiz bir deyimse “Phrase”
nabilirsiniz.

(D)

seçeneğini, taramanızla tam eşleşme istiyorsanız “Exact Match”

Taramanızı tüm içerikte yapabileceğiniz gibi Bilgi Merkezi’nin abone olduğu içerikte de yapabilirsiniz
Tarama geçmişini “Search History” alanından

* Tarama yaparken çok genel kelimeler

(E)

seçeneğini kulla-

(F).

(G) görebilirsiniz.

kullanmaktan kaçının. Örneğin “management” kelimesiyle yapacağınız bir tarama
çok fazla sonuç getirecektir. Mümkünse birden fazla kelime kullanın.

Gelişmiş Tarama
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Daha seçici tarama yapmak için “Advanced Search” seçeneğini kullanabilirsiniz. Örneğin, belirli bir makaleyi arıyorsanız
ama makalenin tam adından emin değilseniz bu durumda “All fields” (A) alanından “Author” seçeneğini seçip tarama alanına makalenin yazarlarından birinin adını girebilir ve “Article Title” seçeneğini seçip tarama alanına makale adından birkaç kelime yazabilirsiniz.
Birden fazla tarama terimi yazmak istediğinizde Boolean operatörlerini (B) kullanabilirsiniz (And,Or,Not). Her makale içinde yazdığınız bütün terimlerin yer almasını istiyorsanız terimleri “And”; terimlerden herhangi birinin yer almasını istiyorsanız “Or” veya bir terim makale içinde yer almasın istiyorsanız “Not” ile birbirine bağlayın.
Ek olarak, taramanızı makale türüne ve/veya yayın yılına göre sınırlayabilirsiniz

(C)

Taramanızı gerçekleştirdikten sonra önünüze gelen sonuçları işaretlediğiniz makaleler listenize (Marked List )
bilir, daha sonra da bunları da ekranda görüntüleyebilir veya e-posta ile bir meslektaşınıza gönderebilirsiniz.

(D) ekleye-

Tarama Sonuçları
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Tarama sonuçları farklı içerik türlerine göre bölümlere ayrılmıştır. Her içerik türünün kendi sonuçlar listesi vardır

(A).

Tarama sonuçları içerisinde; taramanızı yeniden değiştirebilir, çıkan sonuçlar içerisinde yeniden tarama yapabilir ve taramanızı kaydedebilirsiniz (B).
Tarama sonuçlarınızı ilgililik, yenilik vb. göre sıralayabilirsiniz

(C).

Gözden Geçirme

D

A
B

C

Belirli bir derginin içeriğini görmek veya belirli bir konu altındaki dergileri bulmak isterseniz “Browse” seçeneğini
nabilirsiniz.
Dergi adına göre; Size Emerald dergilerinin, sadece arşivde olanlar da dahil bir listesini getirir (B).
Konuya göre; Dergileri Emerald’ın kendi konu gruplarına göre gösterir

(A) kulla-

(C).

Göz at alanındaki “My Subscribed Content/Journals” seçeneğini işaretleyerek taramanızı sadece tam metin erişim hakkınız olan içerikle sınırlandırabilirsiniz (D).

