Yeni ClinicalKey deneyimi.
Aranılan bilgiyi bulmayı ve uygulamayı
kolaylaştırarak klinik kararları destekleyen
klinik arama motoru.

• Hızlı – Akıllı Arama (Smart Search), doktorlar gibi
düşünür ve daha arama terimi yazılırken ilgili
klinik kavramları tanıyarak sorularınıza hızla
cevap verir.

ClinicalKey, saniyelerin
önemli olduğu anlarda hızlı
ve kesin cevaplar getirerek
daha iyi tıbbi bakım hizmeti
sunulmasına yardımcı olur
ve ihtiyaç duyulan tıbbi
kanıta her zaman ve her
yerde detaylı erişim sağlar.
Elsevier ClinicalKey zamanı.

• Kapsamlı – En kapsamlı, güncel ve güvenilir
içerik koleksiyonu, tüm uzmanlık alanlarında
multimedya formatlarında da erişime
sunulmaktadır.
• Kullanımı Kolay – Mobil erişim ve gelişmiş
kullanım araçları aracılığıyla klinik içeriği
keşfetmek, paylaşmak ve uygulamak son derece
kolaydır.

Klinik cevaplara erişim.

• Güvenilir – Dünyaca tanınan, güvenilir Elsevier
içeriğinden alınan cevaplar, klinik kararlarınızı
destekler ve tedavi sonuçlarını geliştirir.

Sorularınız mı var? Bizimle iletişime geçebilirsiniz!
Tel: 0216 464 33 00 – 0312 440 91 71
E-posta: bilgi@elsevier.com

Empowering Knowledge

Yenilikler

Arama Geçmişi
ClinicalKey platformunda oturum açtıktan sonra arama
yapıldığında; aramalar, web tarayıcılarındakine benzer
şekilde arama geçmişinde saklanır ve bu da geçmişteki
oturumunuzu görüntülemenize ve en güncel içeriğe hızlı
erişim sağlamak için aynı aramaları tekrar yapabilmenize
izin verir. Arama sonuçlarını, meslektaşlarınızla paylaşmak
için e-posta ile gönderebilirsiniz.

Konu Başlığı Sayfaları (Topic Pages)
1,400’den fazla hastalığı kapsayan Konu Başlığı Sayfaları,
epidemiyoloji, risk faktörleri, klinik belirtiler, tedaviler ve
daha fazlası hakkında kapsamlı bir genel bakış sunar ve
hasta başında karar almayı destekler.

Özelleştirilmiş Hasta Eğitimi Broşürleri
15,000+ broşürden herhangi birini, istenilen metin
boyutunda seçiniz ve sonucu geliştirmek için özel
talimatlar ve kurumunuzun bilgilerini ekleyiniz.

Mobil erişim özelliği
ClinicalKey’in yeni arayüzü tüm akıllı telefon, tablet veya
bilgisayarlara adapte olmakta ve aradığınız cevapları ve
detaylı kanıtları her zaman her yerde bulmanıza
yardımcı olmaktadır. ClinicalKey’e mobil cihazınızın
tarayıcısı aracılığıyla, herhangi bir uygulama indirmeye
gerek olmaksızın doğrudan erişiniz.

Gözatma Özelliği
Gözatma özelliği, kitaplar, dergiler, video serileri ve
daha fazlasına erişim sağlar ve ClinicalKey’e eklenen
yeni içerik kaynaklarını öne çıkarır.
İçeriği, alfabetik listeleme aracılığıyla arayın veya listeyi
daraltmak için kaynağın adını yazmaya başlayın.

Geliştirilmiş Sunum Oluşturma Özelliği
İstediğiniz görsel içeriği, aramanızı kesintiye uğratmadan tek
tek veya grup halinde hesabınıza Powerpoint sunusu olarak
ekleyin. Kişisel hesabınız içerisinde birden çok sunum
oluşturmanıza, adlandırmanıza ve yönetmenize de imkan
sunulmaktadır.

ClinicalKey yeni geliştirilmiş özellikleri ve çok daha fazlasını www.clinicalkey.com ‘da denemeye hazır olun!

