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Taylor & Francis Online
Taylor & Francis Online: Kütüphaneciler için Kullanım Kılavuzu
Kütüphaneciler Neler Yapabilir?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hesabınızın detaylarını My Account kısmı ile yönetin.
Kütüphane Kataloğunuzu Taylor & Francis Online
dergi içeriği ile bağlayın.
Kurumunuzun COUNTER uyumlu kullanım
istatistiklerini takip edin.
Araştırmalarınızı sosyal etiketleme kullanarak
paylaşın.
Kütüpahane logonuzu yükleyin.
RSS (yeni eklenen içerik) takip edin.
İşaretlediklerinizin listesini oluşturun.
Yayın ve makale uyarılarını yönetin.
Bağlantı çözücünüzü (link resolver) kurun. Taylor &
Francis Online bilgi havuzlarının güncellendiğinden
emin olmak için pek çok bağlantı çözücü
sağlayıcılarıyla çalışmaktadır.

Platformda:
•
•
•

Temiz, sezgisel ve uyumlu kullanıcı
arayüzü
Geliştirilmiş keşfedilebilirlik
Kullanımı kolay arama ve göz atma
fonksiyonları

Hesabınızı Yönetin:
www.tandfonline.com adresine gidiniz ve ‘Log in’ butonunu klikleyiniz. Kurumsal e-posta adresinizi ve şifrenizi
yazarak sisteme giriş yapınız. Eğer yeni bir kullanıcıysanız ‘Register’ butonuna basarak yeni bir Kurumsal kullanıcı
hesabı oluşturunuz.

Ayrıca Shibboleth ve
OpenAthens
hesaplarınızla da
giriş yapabilirsiniz.

Kurumsal hesabınızın yönetici sayfasında ayarlarınıza erişerek kişisel detaylarınızı (adres, abonelik bilgisi, yönetici eposta uyarıları, kaydedilmiş arama sonuçlarını) yönetebilirsiniz.

Erişim Hakları:
Menüde sol tarafta yer alan ‘Access entitlements’ seçerek aboneliklerinizi görebilir ve dergileri arayabilirsiniz. Bu
bölümde ayrıca sayfanın altında yer alan ikonu klikliyerek MARC 21 kayıtlarını indirebilirsiniz.

Kullanım İstatistikleri:
Kütüphaneciler COUNTER uyumlu kullanım istatistiklerine erişebilirler ve istedikleri e-posta adresine aylık olarak
duyuruların gönderilmesini sağlayabilirler.
İstenen yıl veya yıl aralığı, rapor türü ve formatı seçerek gönderilmesi istenen e-posta adresi giriniz.

IP Aralıkları:
Abonelik sözleşmenizde yer alan IP aralıklarını istediğiniz zaman ekleyebilirsiniz. Kayıtlarınızın güncel halini ‘Email
me’ butonuna basarak e-posta adresinize göndertebilirsiniz.

Shibboleth:
Shibboleth hesabınız varsa Entity ID’nizi girerek güncelleme yapabilirsiniz.

Bağlantı Çözücü: Link resolver
Bağlantı çözücü kurarsanız kullanıcılarınızın aramalarının nereden başladığını (kaynak) ve nerede bittiğini (hedef)
görebilirsiniz. Kütüphaneciler bu işlemi ‘Link resolver’ sekmesinden güncelleyebilirler.

Güvenilir Proxy:
Kurumunuzun güvenilir proxy ayarlarını bu butonu kullanarak yapabilirsiniz.

Yöneticiler:
Bu alanı kullanarak hesabınıza yeni yöneticiler ekleyebilirsiniz. Ayrıca kütüphaneciler, e-posta adreslerini
tanımlayarak kullanıcılardan koleksiyon geliştirmek için dergi tavsiyelerini ilgili e-posta adresine gönderilmesini
sağlayabilirler.

Kurumunuzun Logosu:
Kurumunuzun logosunu yükleyerek platformda yer almasını sağlayabilirsiniz.

Fatura ve Gönderi Adresleri:
Bu bölümü kurumunuzun adres tanımlamaları için kullanabilirsiniz.

Abonelikleriniz:
Taylor & Francis Online’da mevcut olan yayın listesini ‘Our KBART Holdings file’ butonunu klikleyerek indirebilirsiniz.

Destek:
Taylor & Francis Online ile ilgili sorularınız için support@tandfonline.com ile bağlantı kurunuz.

