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COMO EFECTUAR A LIGAÇÃO AO NOSSO 
CONTEÚDO ATRAVÉS DE URL

URL das páginas iniciais da Revista
Poderá descarregar uma lista de URL de páginas iniciais 
para cada revista, em conjunto com as datas do conteúdo 
abrangido, como um ficheiro Microsoft Excel ou um ficheiro 
de texto com valores separados por vírgulas a partir de 
www.oxfordjournals.org/help/techinfo/linking.html.

Algoritmos de ligação por URL
Utilizando a folha de cálculos do URL da página inicial da revista 
encontrado em www.oxfordjournals.org/help/homepage_urls.xls, podem 
ser criadas ligações URL para páginas específicas através da utilização dos 
seguintes algoritmos, por exemplo, para Nucleic Acids Research…

•	 Página	inicial:	[URL	da	página	inicial] 
 http://nar.oxfordjournals.org/

•	 Página	de	arquivo:	[URL	da	página	inicial]	/archive/
 http://nar.oxfordjournals.org/archive/ 

•	 Tabela	de	conteúdos:	[URL	da	página	inicial]
 /content/vol[volume]/issue[issue]/index.dtl
 http://nar.oxfordjournals.org/content/vol25/issue17/index.dtl

Acordo de hiperligação a terceiros
A Oxford Journals fornece vários mecanismos para a obtenção de
dados	que	permitem	aos	agregadores	receber	metadados	de	artigos	
legíveis	por	máquina	e	a	criação	de	ligações	para	conteúdos	de	
artigos com apenas texto. OAI-PMH (consultar o verso) é um desses 
mecanismos. Podem ser encontrados mais pormenores para ligações 
a terceiros em www.oxfordjournals.org/help/techinfo.

COMO ESTABELECER AS SUAS LIGAÇÕES URL 
ABERTAS

Ligações URL de chegada
De maneira a efectuar hiperligações para o conteúdo da Oxford Journals 
utilizando sintaxe OpenURL, utilize o CrossRef OpenURL Resolver 
www.crossref.org/openurl.

Ligações URL de saída
Caso	possua	o	cargo	de	administrador	de	uma	instituição	que	possui	
um servidor de ligação OpenURL, poderá criar as suas próprias 
hiperligações a partir de conteúdo existente no website da Oxford 
Journals.
Visite www.oxfordjournals.org/librarians/openurl.html para obter 
instruções sobre como activar estas hiperligações. 

Ligação ao nível de artigo utilizando o CrossRef e DOI
Estas hiperligações deverão ser criadas utilizando DOI. A Oxford 
Journals deposita DOI e metadados para o nosso conteúdo de revistas 
com a ajuda de CrossRef (www.crossref.org).

•	 	Para	criar	hiperligações	para	as	bibliotecas	de	conteúdo	da	
Oxford	Journals	poderá	agora	pesquisar	no	DOI	ou	encontrar	
metadados de forma gratuita a partir do CrossRef através de 
www.crossref.org/freeTextQuery.

•	 Caso	conheça	o	DOI	de	um	artigo,	simplesmente	anexe-o	a
 http://dx.doi.org/	para	efectuar	uma	hiperligação:	p.ex.,
 http://dx.doi.org/10.1093/nar/gkh704
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COMO DESCARREGAR METADADOS

Actualização do catálogo da sua biblioteca utilizando registos 
MARC 
Encontrará um conjunto completo de registos MARC da Oxford Journals 
em www.oxfordjournals.org/librarians/marc.html. Encontram-se também 
disponíveis	quer	em	formato	MARC	21	quer	como	valores	separados	por	
vírgulas para serem carregados no catálogo da sua biblioteca.

Para descarregar você próprio o ficheiro a partir de 
www.oxfordjournals.org/librarians/marc.html,	clique	simplesmente	
em	qualquer	uma	das	hiperligações	para	abrir	um	pequeno	menu	e	
então	seleccionar	“Save	Link	Target	As”	(ou	semelhante)	para	guardar	o	
ficheiro no seu disco. Como alternativa, contacte-nos para lhe enviar os 
seus registos MARC através de e-mail. 

Como posso recolher metadados utilizando a
tecnologia OAI-PMH? 

Iniciativa de arquivos abertos
Para desenvolver a capacidade de procura de conteúdo na sua colecção 
bibliotecária, a Oxford Journals orgulha-se de cumprir com o Protocolo 
da	Iniciativa	de	Arquivos	Abertos	para	a	Recolha	de	Metadados	
(OAI-PMH). Esta norma torna os metadados disponíveis num formato 
comum, permitindo a recolha e disponibilização local de resumos e 
dados de cabeçalho no seu Catálogo de Acesso Público Online (OPAC). 
O	Protocolo	da	Iniciativa	de	Arquivos	Abertos	para	a	Recolha	de	
Metadados está documentada em www.openarchives.org.

Recolha
•	 	Poderá	recolher	metadados	através	de	uma	interface	OAI-PMH	

através de http://open-archive.highwire.org
•	 	O	protocolo	permite	a	recolha	selectiva	através	de	conjuntos	aos	

seguintes	níveis:
 – HighWire (todos os registos disponíveis)
 – OUP (isto é, Oxford Journals)
	 –	 código	da	revista:volume:edição
 – Selo da data

Para mais informações, incluindo por exemplo para pedidos OAI-
PMH, visite www.oxfordjournals.org/help/techninfo/oaipmh.html ou 
www.openarchives.org.

ACTUALIZAÇÃO DO CATÁLOGO DA SUA BIBLIOTECA 
UTILIZAÇÃO DE FEEDS RSS DA INTERNET

Os nossos feeds RSS da internet específicos de Revista fornecem outro 
método de recepção dos metadados Oxford Journals. 

Efectuar a ligação para um feed RSS da internet

Pode:
a)	 	Utilizar	para	cada	revista,	a	página	RSS	que	pode	ser	encontrada	

seguindo a hiperligação RSS na página inicial da revista Simplesmente 
copie e cole o URL da página XML no seu leitor RSS e guarde-o como 
um novo feed.

b)		Descarregue	vários	URL	RSS	como	um	ficheiro	OPML	que	podem	
então ser utilizados para importar em massa dados de feed RSS para 
muitos leitores RSS conhecidos. Para obter instruções detalhadas 
visite www.oxfordjournals.org/help/rss.html.

Servidores proxy
Se a sua instituição utilizar EZProxy, poderá descarregar pormenores de 
websites da Oxford Journals para a inclusão no seu ficheiro ezproxy.cfg a 
partir	daqui:	www.oxfordjournals.org/help/linking.html.

Nota técnica!
Caso a sua instituição tenha estabelecido ligações ao conteúdo da 
Oxford	Journals	antes	de	Julho	de	2005,	tenha	em	atenção	que	o	nome	
base do domínio www3.oup.co.uk foi desde então substituído por 
www.oxfordjournals.org. O antigo domínio continua a ser suportado, 
mas deverá no entanto actualizar e testar as suas ligações para utilizar 
www.oxfordjournals.org	assim	que	possível.

Contacte-nos
Se	possuir	quaisquer	dúvidas	no	respeita	as	suas	subscrições	online,	
contacte	a	sua	equipa	regional	de	Serviço	de	Apoio	ao	Cliente	listada	
no	nosso	website:	www.oxfordjournals.org/contact_us. 

Tenha	em	atenção	que	a	informação	incluída	nesta	folha	informativa	
está	correcta	à	data	de	impressão	(Janeiro	de	2011).	Lembre-se	que	para	
obter	informações	mais	actualizadas	sobre	qualquer	um	destes	tópicos,	
deverá visitar www.oxfordjournals.org/help.
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