
www.tandfonline.com

VARTOTOJO VADOVAS



Užsiregistruokite ir prisijunkite
Rekomenduojame užsiregistruoti Taylor & Francis Online kad pasinaudotumėte visais svetainės privalumais.  
Tą galite padaryti paspausdami ‘Register’ puslapio viršuje ir suvesdami savo informaciją. Norėdami naudotis platforma 
po registracijos, tiesiog prisijunkite su savo el. pašto adresu ir slaptažodžiu.

Sveiki atvykę į Taylor & Francis Online
Atraskite kokybišką mokslinių tyrimų turinį kartu su Taylor & Francis Online.  

Mūsų naujoje platformoje atrasite:  

 aiškią, intuityvią ir patogią vartotojo sąsają

   lengviau surandamą turinį   

     patogią paiešką ir naršymo galimybes                                                     

    daugiau nei 2,600 žurnalų               



Naršykite ir Ieškokite Turinio
Naršykite žurnalus pagal temą: tiesiog išsirinkite dominančią temą iš pradinio puslapio. Pasirinktoje  
temoje galite naršyti straipsnius ir žurnalus bei pritaikyti filtrus susiaurinti paieškai.

Paieškos juosta tinklapio centre 
suteikia galimybę atlikti greitą paiešką 
visoje svetainėje pagal raktinius žodžius 
autorių, DOI, straipsnį, antraštę,
žurnalo pavadinimą ir t.t. Po to galėsite 
naršyti po žurnalus ir duomenų  
bazes.

Tada galite tikslinti savo paiešką 
pritaikydami filtrus, tokius kaip tematika, 
leidinio pavadinimas arba data. Taip pat 
galite filtruoti pagal straipsnius  
prie kurių turite prieigą.

Išplėstinė paieška 
Norėdami atlikti išplėstinę paiešką, paspauskite išplėstinės paieškos nuorodą šalia paieškos langelio ir 
būsite nukreipti į ‘išplėstinės paieškos’ puslapį. Ten galite ieškoti pagal autorių, citatas  
ir publikacijos datą.  
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Dalinkitės turiniu
Taylor & Francis Group siekia patenkinti  
jūsų poreikius nuolat tobulindama  
Taylor & Francis Online platformą.                    
Galite naudotis daugybe svarbių funkcijų  
apsilankę žurnalo ar straipsnio pradiniame puslapyje
Turite galimybę dalintis nuorodomis per socialinius tinklus 
daugiau nei 200 platformų. Straipsnio puslapyje tiesiog pasirinkite 
piktogramą, kurią norėtumėte panaudoti.

Patarimai ir Gudrybės 
Išmokite pilnai išnaudoti Taylor & Francis Online su šiais patarimais ir gudrybėmis

Žmonės taip pat skaito
'Žmonės taip pat skaito' funkcija prieinama 
dešinėje straipsnio pusėje                
ir suteikia galimybę surasti populiarius 
straipsnius, kuriuos skaito jūsų kolegos
ir kurie galėtų sudominti ir jus.                     

Atsisiųskite citatas    
Taip pat turite galimybę atsisiųsti citatas.  
Jos gali būti importuojamos citatų tvarkymo  
programomis įskaitant EndNote, ProCite, RefWorks, 
ir Reference Manager.       



Atviroji prieiga 
Taylor & Francis turi atskirą Atvirosios Prieigos puslapį kuriame įkelti vaizdo įrašai apie Atvirąją Prieigą.

Google Vertimas    
 ‘Google Translate’ mygtukas leidžia skaityti  
straipsnius jūsų pasirinkta kalba. Pasirinkite norimą  
kalbą iš išsiskleidžiančio sąrašo straipsnio puslapiuose.  

Užsiprenumeruokite pranešimus
Užsiprenumeruokite naujo numerio pranešimus naudodami ‘New content alerts’ mygtuką žurnalo ir   
ir straipsnio puslapiuose. Galite pasirinkti gauti pranešimus el. paštu arba RSS pranešimus.
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DataCite Susiejimas
Autoriai vis labiau linksta patvirtinamuosius duomenis talpinti duomenų talpykloje ir  
daugeliu atvejų iš jų to reikalaujama siekiant gauti finansavimą. Mes padarėme lengvesnę 
prieigą prie duomenų įdiegę dvipusį susiejimą, kuris leidžia vartotojams pereiti iš straipsnio 
prie susijusių duomenų ir atgal.  DataCite susiejimas buvo pridėtas prie straipsnių  
anotacijų. Jei autorius patalpino duomenis talpykloje, palaikomoje DataCite,  
po straipsnio anotacija atsiras nuoroda. Jei autorius patalpino duomenis keliose duomenų  
talpyklose, nuorodos į visas talpyklas atsiras iššokančiame langelyje.                             

CrossMark
CrossMark, sukurta CrossRef, skirta  
padėti greitai nustatyti, ar peržiūrimo  
dokumento versija yra paskutinė  
ir ar ši kopija palaikoma leidėjo.                   
 Pritaikydama CrossMark savo straipsniams 
 
Taylor & Francis siekia palaikyti publikuojamą 
turinį  ir įspėti skaitytojus apie pokyčius, jei   
jie įvyksta ir kada įvyksta.                                 

Altmetrika
Visiems straipsniams publikuotiems po 
2012 sausio, Altmetrikos informaciją galima 
peržiūrėti atskiruose straipsnio puslapiuose  
tiesiog paspaudus ‘Metrics’. 'Metrics’ puslapyje 
 paspauskite ant Altmetric piktogramos 
ir pamatykite kaip žmonės naudoja straipsnių 
informaciją paminėdami juos laikraščiuose, 
žurnaluose, tinklaraščiuose, socialiniuose   
tinkluose, veiklos dokumentuose ir publikacijų  
recenzijų tinklalapiuose.       



Toll-free Susiejimas
Toll-free Susiejimas suteikia nemokamą prieigą prie Taylor & Francis žurnalų straipsnių kurie 
minimi straipsniuose išleistuose Taylor & Francis žurnalų, kuriuos jūs prenumeruojate. 
Tai taip pat taikoma ir visiems mūsų Atvirosios Prieigos žurnalams ir visiems straipsniams 
publikuojamiems Atviroje Prieigoje pagal pasirinktą atvirąjį modelį.

Papildomas Citavimo Šaltinis
Kad straipsnio  citatų skaičius būtų kuo tikslesnis, 
Taylor & Francis Online rodomi  
Web of Science® ir Scopus  
duomenys kartu su esančiais CrossRef  
 citavimo rezultatais.                           
  Web of Science®, CrossRef ir  Scopus                             
straipsnio citavimo rezultatai gali skirtis .

Kai šaltiniai pateikia citatų skaičių,  
jis bus rodomas šalia straipsnio.  
Šaltinis bus nurodytas turinio lentelės puslapyje 
ir straipsnio puslapyje. Tiesiog pasirinkite
‘Metrics’ atskirame straipsnio puslapyje  
norėdami peržiūrėti bet kurią citatą.

Mobilus Mokslas             
Vartotojai gali ir toliau pasiekti  
žinias mobiliuoju būdu. Taylor  
& Francis Online dabar pilnai 
prieinami visi svetainės puslapiai 
Tai reiškia, kad turinys sklandžiai  
persikelia į bet kurią planšetę, ar  
mobilųjį įrenginį, meniu ir veiksmai 
pritaikomi atitinkamo dydžio
ekranams, o skaitymo patirtis   
maloni ir pažįstama.                   
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SUSISIEKITE SU MUMIS
libraryinfo@taylorandfrancis.com

Sekite mus Twitter          @LibraryLantern

Apsilankykite mūsų svetainėse skirtose bibliotekininkams: 
www.librarianresources.taylorandfrancis.com
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