Excellence in evidence

THE Oxford Journals collection

Oxford Journals 1907’den beri önemli bilimsel araştırmaları temsil eden yüksek kaliteli içerik
yayımlamaktadır. Kütüphaneler ve kullanıcıları için değerli bir kaynak sunan Oxford Journals
Collection, 228 dergiden oluşan bir paket olarak satılmaktadır. Çoğu dünyanın en etkili bilimsel
topluluk ve uluslar arası kurumlarından bazılarıyla ortak yayınlanan bu prestijli ve uzman dergilerin,
kendi alanlarına önemli katkılar sağlamaya devam etmelerini temin etmek için çok sıkı çalışmaktayız.
• 228 dergi, 2011 yılında eklenecek olan
dokuz dergi dahil
• 1996’ya kadar geri giden içerik erişimi

Kütüphaneciler için Yararları
• Parası ödenmis içeriğe süresiz erişim hakkı
• 1996’ya kadar geri giden eski yıllar (daha eski içeriğe
Oxford Journals Archive üzerinden erişilebilir)
• esnek satın alma seçenekleri
• COUNTER-uyumlu kullanım istatistikleri
• CLOCKSS, LOCKSS, ve Portico ile dijital koruma
anlaşmaları
• 2007 LISU Fiyat ve Kalite Anketinde göre mükemmel
kalite ve fiyat.

Okuyucular için Yararları
• IP adresli erişim veya uzaktan Athens ve Shibboleth
üzerinden veya varsa üniversitenin proxy sunucusu
üzerinden erişim
• PubMed ve Google Scholar ile bütünleşik tarama

• bütün bir paket veya altı konuda alt paketler
olarak mevcut
• istek üzerine ücretsiz deneme erişimi.

Abonelik seçenekleri
daha fazla bilgi
Kütüphaneler (tek ve çoklu site) ve konsorsiyumlar
bütün pakete, bir konu alt paketine veya kendi
ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenmiş bir seçeneğe
abone olabilirler.
Mevcut konu alt paketleri şunlardır:
• Tıp Koleksiyonu (68 başlık)
• Yaşam Bilimleri Koleksiyonu (34 başlık)
• Matematik ve Fizik Koleksiyonu (25 başlık)
• Beşeri Bilimler (61 başlık)
• Hukuk Koleksiyonu (28 başlık)
• Sosyal Bilimler Koleksiyonu (44 başlık)
Fiyat kotası almak, ücretsiz deneme erişimi veya lisans
seçenekleri hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen
library.sales@oxfordjournals.org.
adresine e-posta gonderiniz.

• CiteTrack uyarıları
• benzer makalelere bağlantılar
• EndNote, ProCite, BibTeX veya RefWorks kullanarak referansları indirme
21PU107JH03

• yeniden kullanım izni almak için Rightslink®
• Yazar taraması sonuçlarından Google Scholar’a bağlantılar
• atıflardan HighWire Press üzerinden sunulan dergilere bağlantı.

Content with Impact
www.oxfordjournals.org/collections
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Excellence in evidence

THE Oxford Journals Archive

Oxford Journals, yüzyıldan fazla bir süredir önemli bilimsel araştırmaları temsil eden yüksek
kaliteli içerik yayımlamaktadır. 1849’dan 1995’e kadar olan yıllara ait içerikle Oxford Journals
Archive paketi, okuyucuların daha önce bulması zor olan materyali kolayca bulmalarını ve bugünkü
araştırmaların temelini oluşturan fikirlerdeki 146’dan fazla yılda meydana gelen değişimleri
keşfetmelerini sağlar.
• 169 dergi, 2011 yılında eklenecek 12 dergi dahil
• 1849’dan 1995’e kadar değişen içerik erişimi

Kütüphaneciler
için Yararları
• Taranabilir elektronik eski sayılar ile
raflarınızda yer kazanın
• Koleksiyonunuzdaki eksiklikleri
tamamlayın ve eskimiş ve yıpranmış
sayıları ayıklayın
• Tek ödemeyle arşivi satın alarak
koleksiyonunuzu sonsuza kadar
koruyun
• CLOCKSS, LOCKSS, ve Portico ile
anlaşmalarımız sonucu olarak
içeriğe erişim çok uzun süre garanti
altına alınmıştır
• içeriğin nasıl kullanıldığını görmek
için kullanım istatistiklerini indirme
• kullanıcılar Athens hesaplarını
kullanarak veya varsa kurumun
proxy sunucusu üzerinden içeriğe
evlerinden de erişebilirler.

• dört milyon makale sayfası
• bütün bir paket veya bes konu alt paketi
olarak mevcut

Abonelik Seçenekleri
ve daha fazla bilgi
Kütüphaneler (tek ve çoklu site) ve konsorsiyumlar bütün paketi, bir konu
alt paketini veya kendi ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenmiş bir seçeneğe
abone olabilirler. Birden fazla seçtiğinizde indirim uygulanır.
Mevcut konu alt paketleri şunlardır:
• Tıp Arşivi (51 başlık)
• Bilimler Arşivi (48 başlık)
• Beşeri Bilimler Arşivi (54 başlık)
• Hukuk Arşivi (12 başlık)
• Sosyal Bilimler Arşivi (33 başlık)
İster yerel sunucuya yüklensin (hosted) isterse uzaktan erişilsin (bu
durumda hosting ücreti uygulanır), tek seferde satın alma seçeneği ile
içeriğe sürekli erişim sağlanır. Arşivi yerel olarak kendi sunucunuzda
tutmak isterseniz, Oxford Journals tarafından bütün içerik çıkarılabilir
bir hard disk üzerinde verilecektir (ücret dahilinde) ve bir içerik yönetim
sistemi gerektirmektedir (ücrete dahil değil).
Kurumunuzun büyüklüğüne ve satın aldığınız veya abone oldunuz konu
arşivi sayısına göre indirimler mecuttur. Örneğin, bütün arşivi satın almanız
veya abone olmanız durumunda, her bir konu paketini tek tek satın alma
veya abone olmaya göre %27’dan fazla kazancınız olacak.
Fiyat kotası almak, ücretsiz deneme erişimi veya lisans seçeneklerimiz
hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen library.sales@oxfordjournals.org.
adresine e-posta gonderiniz.

enriching the future by
unlocking the past
www.oxfordjournals.org/collections/archives
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