
Updating image 
To update the background image: 
• Go to ‘View’ 
• Select ‘Slide Master’ 
• Select the page with the image 
• Right click on the image and 

select ‘Change picture’ 
• Navigate to the location with 

the new image 
• Select ‘insert’ 

 
Please note the new image needs 
to be at least 19cm x 27.5cm to fit 
the area. If the image does not fit 
you will need to manually 
manipulate the image to fit 
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Kütüphaneci Portalı: 
Kullanım Kılavuzu 



Tüm Springer Nature içeriğinizi tek bir arayüzden yönetin! 

librarian.springernature.com 

Librarian Portal 

librarian.springernature.com
librarian.springernature.com


 link.springer.com admin hesabınızla Librarian Portal’a giriş yapabilirsiniz. 
 Şayet daha önce bir admin hesabı almadıysanız lütfen Springer Nature Türkiye 

ekibi ile iletişime geçiniz. (bkz. son slayt)  



1 

2 
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 Giriş yaptıktan sonra isminizi 1 numaralı ok hizasında ekranda göreceksiniz. 
 Bağlı bulunduğunuz konsorsiyumlar 2 numaralı ok hizasında sunulmaktadır. 
 Şayet eMail adresi ya da şifre değiştirmek isterseniz 3 numaralı ok hizasındaki linkleri kullanabilirsiniz.  



Librarian Portal 3 ana sekmeden oluşmaktadır. 
Content (İçerik) 
Access (Erişim) 

Usage (Kullanım)  



Content  
 Content sekmesinde, kurumunuz adına lisanslanmış tüm SpringerLink 

ve Nature.com dergileri ile Springer Nature kitaplarının listelerini 
edinebilirsiniz.  



Content  

Koleksiyonlarına ait metadataları The Metadata Downloader linkine tıklayarak alabilirsiniz. 



Kitaplar için Metadata İndirme Aracı Content  

Koleksiyon dilinizi seçiniz. 

Eğer konu bazında metadata indirmek isterseniz 
Subject Classification’dan konu seçiniz. 

Koleksiyonun ait olduğu 
yılı seçiniz. 

Bir ya da birden fazla kitap serisinin metadatalarını 
indirmek isterseniz. Book Series’den seçim yapınız. 



Content  

Belli bir ISBN’i yada ISBN grubunu dahil ya da 
hariç tutmak isterseniz bu bölümü kullanınız. 

Sadece Referans Kaynaklarını ya 
da Açık Erişim kitapları 
filtrelemek için Filters 
opsiyonlarını seçiniz. 

İndirme opsiyonlarında: 
Sadece aktif kayıtları sadece 
silinenleri ya da belli bir 
tarihten sonra değişenleri, yeni 
eklenenleri ve silinenleri 
seçebilirsiniz. 

Dosyaları MARC21, MARCXML ve 
Excel olarak indirebilirsiniz. 

Metadataların Copyright yılına ve 
konu koleksiyonlarına göre farklı  
dosyalarda indirilmesini 
sağlayabilirsiniz. 

Kitaplar için Metadata İndirme Aracı 



Dergiler için Metadata İndirme Aracı Content  

Journal sekmesine tıklayınız. 

Koleksiyona ait dili seçiniz. 

Eğer konu bazında metadata indirmek isterseniz Subject 
Classification’dan konu seçiniz. 

Belli bir ISSN’i yada ISSN grubunu dahil ya da 
hariç tutmak isterseniz bu bölümü kullanınız. 

Sadece Açık Erişim dergilerin metadatalarını 
indirmek için Filters seçeneklerini kullanınız. 

İndirme opsiyonlarında: Belli bir tarihten 
sonra değişenleri, yeni eklenenleri 
seçebilirsiniz. 

Dosyaları MARC1, MARCXML ve 
Excel olarak indirebilirsiniz. 



Discovery Services 

Content  

 Discovery sistemler için metadataları ya da ‘Link Resolver’ları içerik 
kısmında bulabilirsiniz. İşlem yapmadan önce sistemler arasında otomatik 
veri alış verişi olup olmadığını Discovery sistemi sağlayıcınızdan 
öğrenebilirsiniz.  



Access 

SpringerLink ve Nature.com’a eriştiğiniz IP adreslerini Access sekmesinde 
görüntüleyebilirsiniz. 



Access 

Access sekmesinde kurum logonuzu ekleyebilirsiniz. 

Kullanıcı tanımlamalarını Users sekmesinden 
yapabilirsiniz. 

Springer Nature Türkiye ekibi ile iletişime geçebilirsiniz. 
(Bkz. Son slayt) 

Users Associated =>Go to My Organization on Springer Admin Portal 



Access 

Access sekmesinde tüm tam metin 
makalelerin altında yer almasını 
istediğiniz ifadeleri belirtebilirsiniz. 



 Usage sekmesinde platform kullanımlarına dair ayrıntıları raporları alabilirsiniz. 

  Usage 



  Usage 

SpringerLink, Nature.com, 
SpringerMaterials,Adis ve Nano 
platformlarındaki kullanım 
istatistiklerinizi bu alandan 
alabilirsiniz. 



  Usage 

Rapor tipleri: 
JR1: Ay bazında makale indirme raporu 
JR2: Açık erişim makale indirme raporu 
JR5: Yıl bazında makale indirme raporu 
BR2: Ay bazında kitap bölümü indirme raporu 
BR3: Okunmaya çalışılan kitap bölümü raporu 



  Usage 

Raporlarınızı Excel, TSV ve XML biçiminde 
alabilirsiniz. 

Rapor başlangıç ve bitiş tarihlerini 
bu alanda seçiniz. 

Download report butonuna 
tıklayarak raporunuzu alabilirsiniz. 



İstatistik Raporu Örneği 

  Usage 



Updating image 
To update the background image: 
• Go to ‘View’ 
• Select ‘Slide Master’ 
• Select the page with the image 
• Right click on the image and 

select ‘Change picture’ 
• Navigate to the location with 

the new image 
• Select ‘insert’ 

 
Please note the new image needs 
to be at least 19cm x 27.5cm to fit 
the area. If the image does not fit 
you will need to manually 
manipulate the image to fit 

 
Selin Şencanlı - selin.sencanli@springernature.com 
  
Merve Okur Karagülle - merve.karagulle@springernature.com 
 
Şahin Giray - sahin.giray@springernature.com 
 

Türkiye Ekibi İletişim Bilgileri 
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