
çevrimiçi erişiminizin etkinleştirilmesi 
oxford journals

1. Abonelik numaranızı yanınızda bulundurun
  Bu genelde 8 veya 12 haneli bir numaradır. Eğer numaranız 8’den 

daha az rakam içeriyorsa, başına gerektiği kadar ancak en fazla dört 
tane olacak şekilde “0” ekleyiniz. Eğer birden fazla abonelik numaranız 
varda, bunlardan her birini ayrı ayrı etkinleştirebilirsiniz. Ayrıca tüm 
aboneliklerinizi tek bir numarada birleştirebilirsiniz – lütfen Müşteri 
Hizmetleri ile iletişime geçin (aşağıya bakınız).

2. İletişim bilgilerinize ve şifrenize karar veriniz
  İletişim kurmak için bir isim, adres ve geçerli e-posta adresi belirtmenizi 

isteyeceğiz. İdeal olarak, e-posta adresi paylaşılan bir adres olmalıdır. 
Böylece çalışanların değişmesi hesabınızın yönetimi etkilemeyecektir 
(örneğin, library@institute.edu). Ayrıca, yalnızca Kütüphane Yöneticisinin 
kullanımı için bir şifre seçmeniz gerekecektir.

3. Kayıt etmek istediğiniz IP adresini belirleyin
  Aboneliğinize site çapında erişim için IP bilgilerini kaydetmeniz gerekir. IP 

adresiniz kurumunuza kayıtlı olmalı ve kamuya açık bir proxy sunucusu 
olmamalıdır. BT Departmanınız kurumunuzdaki bilgisayarların IP 
adreslerini verebilir ve proxy sunucusunun kullanımda olup olmadığını 
bildirebilir. Daha fazla bilgi için, www.oxfordjournals.org/register 
adresindeki IP adresleri Yardımı bölümüne bakın.

4. My Account ile kayıt olun
  www.oxfordjournals.org/register adresini ziyaret edin ve “Yeni 

Kullanıcılar” bağlantısını seçin. Kayıt olmak için bilgilerinizi girin ve 
çevrimiçi komutları izleyin.

5. Yeni abonelik ekleyin/abonelikleri yönetin
  “Aboneliklerinizi Yönetin” i seçin ve son kurumsal abonelik numaralarınızı 

girin. Bu numara ile ilişkili dergilerin tam listesi görünecektir.

6. IP adreslerinizi girin
  Eğer bir abonelik etkinleştirmeyi ilk kez yapıyorsanız, sizden 

kurumunuzun IP adresleri istenecektir. Daha fazla abonelik eklediğinizde, 
daha önce girdiğiniz IP adresleri her yeni abonelik için uygulanacaktır. 
Şimdi içeriğe erişebilmeniz gerekir.

Şimdi, İngiltere Erişim Yönetimi Federasyonu üyesi abone kurumlar 
Shibboleth kullanarak da dergilerimize erişebilirler. Bu erişim, sizin için 
müşteri hizmetleri bölümümüz tarafından etkinleştirilebilir. Lütfen 
http://www.oxfordjournals.org/for_librarians/shibboleth.html 
adresini ziyaret edin. 

Daha fazla bilgi için, www.oxfordjournals.org/for_librarians/subscriptions.html 
adresini ziyaret edin.

iletişim
Çevrimiçi abonelikler hakkında sorularınız varsa, lütfen web sitemizde 
listelenmiş bölgesel Müşteri Hizmetleri ekibinizle iletişime geçin: 
www.oxfordjournals.org/contact_us.

Lütfen bu belgede yer alan bilgilerin, basıldığı zaman (Ocak 2011) için doğru 
olduğunu dikkate alınız.
Güncel bilgiler için web sitemizi ziyaret etmeniz gerektiğiniz unutmayın 
www.oxfordjournals.org/help.

Kurumsal site lisansımızı dikkate okuduktan ve kabul ettikten sonra (ayrıntılar 
www.oxfordjournals.org/librarians/licence_options.html adresinde bulunabilir), lütfen aşağıdaki adımları tamamlayın:
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çevrimiçi erişimi neden etkinleştirmelisiniz? 
oxford journals

Doğrudan Oxford Journals üzerinden ya da bir abonelik temsilcisi aracılığıyla 
yalnızca çevrimiçi ya da çevrimiçi ve basılı dergilerimizden bir veya daha 
fazlasına abone olduğunuzda, çevrimiçi erişiminizi web sitemiz aracılığıyla 
etkinleştirmeniz gerekir. Çevrimiçi erişiminiz, yalnızca bir isim ve şifre 
gerektiren My Account adlı tek bir yönetim özelliği üzerinden yönetilir. 
My Account’ı şunları yapmak için kullanabilirsiniz: 

•	 aboneliklerinizi	yönetmek	ve	etkinleştirmek
•	 bildirim	tercihlerini	yönetmek
•	 COUNTER-uyumlu	kullanım	istatistiklerini	görüntülemek
•	 IP	ve	Athens	ayarlarınızı	yönetmek
•	 Open	URL	ve	kütüphane	markalama	bilgilerini	muhafaza	etmek

erişimi doğrudan bizimle etkinleştirmenin 
avantajları: 

•	 	Kütüphane	kullanıcılarının	tercih	ettikleri	çevrimiçi	yoldan	satın	aldığınız	
çevrimiçi aboneliklere erişimini sağlamak

•	 COUNTER-uyumlu	kullanım	istatistiklerini	görüntülemek
•	 	IP	aralıklarınızı	denetlemek	ve	düzenlemek,	Athens	ve	Shibboleth	

aracılığıyla uzaktan erişim
•	 	Kurumunuzun	kullanıcılarını	yerel	OpenURL	etkin	bağ	çözümleyicinize	

yönlendiren referans linklerini etkinleştirmek
•	 Diğer	HighWire	içeriğe	ücretsiz	bağlantı
•	 	Kütüphane	kullanıcılarının	kurumunuz	için	dergi	içeriğine	bireysel	

kullanıcı isim ve şifreleri olmaksızın erişimi sağlayabileceğiniz erişim 
kontrol seçenekleri aracı

•	 	Metadata	dosyalarını	kullanarak	kütüphane	kataloğunuzu	hızla	
güncelleştirmek

Eğer hala bir temsilci aracılığıyla erişim sağlıyorsanız, erişimizi doğrudan 
bizimle etkinleştirmediğinizde olduğu gibi bu avantajların bazılarından ya 
da hiçbirinden yararlanmıyor olabilirsiniz.

ödemesini yaptığınız içeriğin kurumunuzdaki kullanımını en üst seviyeye çıkarın

My Account oturum açma sayfası
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