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SpringerLink
Springer’den öncü online yayımcılık hizmeti
SpringerLink Tanıtım – bilim, teknoloji ve tıp
alanındaki araştırmacılar için güçlü bir merkezi
erişim noktası. 1996’da bir temel oluşturacak
şekilde, bilimsel dergilerin online veri tabanı
olarak kurulan SpringerLink istikrarlı olarak
büyüyerek online bilimsel, teknik ve tıp literatürü
alanında dünyanın en büyük ve en güvenilir
sağlayıcısı haline gelmiştir. Bugün koleksiyonumuz 1200’den fazla hakemli dergi ve 2500
ciltlik Online Kitap Serisi, artı sürekli genişleyen
Online Referans Eserleri, Online Elektronik Kitaplar ve Online Dergi Arşivini kapsar.
Kütüphaneciler SpringerLink’i kolay, ayarlanabilir
ve esnek, kullanıcılarına daha etkili hizmet
vermeye yardımcı olduğu için tercih etmektedir:
 Güçlü, yönetimi kolay tarama motoru
 Esnek abone erişimi yerel veya uzaktan erişim
ve kolay yönetim sağlar, artı özellik olarak
ziyaretçi öncelikleri ve ‘bir meslektaşınıza
gönderin’ imkanları
 SpringerUyarı kullanıcı ve kütüphanecileri
özel elektronik posta duyurularıyla güncel
gelişmelerden haberdar eder
 Kullanıcı yönetim araçları abonelik yönetimi
sıkıntısını ortadan kaldırır
 Erişim IP adresi veya Kullanıcı Adı/Şifresi ile
kontrol edilir
 Gördüğün kadar öde yöntemiyle, dergi
makaleleri, online kitap serileri ve elektronik
kitapların tam metinlerinin satın alınması
 Güvenli ağ alt yapısı
 Dünya çapında Yardım Masası
Web üzerinde Eğitmenceler

SpringerLink şu anda:
 Dünya çapında 4,000 kütüphane ile 300
konsorsiyuma
 6,700 kuruma
 240,000 bireysel kayıtlı kullanıcıya
 100,000 yayın uyarı abonesine
hizmet vermektedir.
SpringerLink, dergiler, kitap serileri, elektronik kitaplar ve yeni ortam araçları ile
araştırma dünyasını düzene sokar -- tamamen
indekslenmiş, taranabilir online kütüphaneler 11
konu alanını kapsar:
1) Matematik
2) Bilgisayar Bilimleri
3) Mühendislik
4) Fizik ve Astronomi
5) Kimya ve Materyal Bilimleri
6) Yer ve Çevre Bilimleri
7) Biyotıp ve Yaşam Bilimleri
8) Tıp
9) İşletme ve Ekonomi
10) İnsanlık, Sosyal Bilimler ve Hukuk
11) Davranış Bilimleri
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Online Dergiler
SpringerLink Online Dergi koleksiyonu 1,200’den
fazla hakemli dergi içerir, 600,000’den fazla
doküman kapsar. Çoğu derginin 1996 yılına
kadar olan geçmiş sayıları mevcuttur, bütün eski
sayıların sayısal dönüştürme işlemi devam etmektedir, böylece her dergiye cilt 1, sayı 1’den itibaren
erişilebilecektir.

Elektronik Kitap platformumuzun özellikleri:
 Sınırsız eş zamanlı kullanıcı sayısı
 Online görüntüleme sayesinde yazılım yüklemeye veya büyük dosyalar indirmeye gerek
yoktur
 Bütün katalog üzerinde tam metin tarama
 Tablo düzeninde aylık kullanım istatistikleri
Çok dilde ara yüz

Her derginin kendi ana sayfası mevcuttur, burada
ilgili bütün bilgiler bir arada görünmektedir:
Amaç ve Kapsam; Yayın Yönetmeni ve Yayın
Kurulu; İçindekiler Sayfaları; Yazım Kuralları;
İlgili Başlıklar. Abonelik haklarına bağlı olarak,
ziyaretçiler makalelerin özünü veya tam metnini
görebilirler. Ana sayfada yer alan önemli
bağlantılar derginin örnek bir sayısını sipariş
etme, sayfayı yazdırma veya bir meslektaşa elektronik posta ile göndermeyi kolaylaştırır.

SpringerLink’in Online Elektronik Kitapları
kütüphane, kurum veya şirket koleksiyonlarını
güncel ve erişime açık tutmada yardımcı olabilir.
Online Elektronik Kitaplar, Springer’den beklenen
seçim ve kalite yanında, netLibrary tarafından
desteklenen, dünyanın en çok tanınan elektronik
kitap platformunun bütün faydalarını sunar.
Springer konuları tek bir pakette sunmaz, konu ve
koleksiyon üzerinde kontrolü size bırakır.
http://ebooks.springerlink.com

Dergi abonesi olmayan bireysel kullanıcılar,
güvenli, emin alış veriş aracıyla gördüğün
kadar öde (Pay-Per-View) hizmetini kullanarak
makaleleri tek tek satın alabilirler.

Online Referans Eserleri ve Veri Tabanları
Bilgisayar ve Matematik Bilimleri, Fizik ve Yer,
Çevre Bilimleri Referans Eserleri online sunuma
hazırdır. Gelişmiş tarama kapasiteleri ve esnekliği
ile, üniversite öğretim üyeleri, personel ve
öğrenci, şirket ve akademik araştırmacıları için
son derece değerlidir. Online Referans Eserlerine
şu adresten erişilebilir:
http://reference.springerlink.com

Online Kitap Serileri
Araştırma kitapları serilerine online erişim için
SpringerLink dünya çapındaki içerik ile kullanım
kolaylığını birleştirir. Şu anda 25 adetten fazla
seri mevcuttur. Tam metin ve resimler baştan
sona .pdf formatında yaratılmıştır. Bütün metin
taranabilir özelliktedir, ve işaretleme gibi .pdf
araçlarından yararlanılır.
Online Elektronik Kitaplar
Online Elektronik Kitap koleksiyonu bilim, tıp
ve teknik alandaki binlerce güncel eseri online
olarak sunar. SpringerLink’in IP-tanımlı elektronik kitap geçidi, kullanıcı büyüklüğü ne kadar
olursa olsun güvenli ve yönetilebilirdir. Bütün
koleksiyon ve MARC kayıtları üzerinde tam
metin taraması gibi özelliklerle kendi online
kataloğunuzla bütünleşik 225.000’den fazla
sayfa içeren bir ‘veri tabanına’ erişim sağlar ve
kullanıcılarınız için eşsiz bir referans aracıdır.

Diğer Online Springer Ürünleri
Landolt-Börnstein (LB) Online Sadece SpringerLink aracılığıyla erişilebilen LB Online, bilim ve
teknoloji alanındaki fonksiyonel ilişkileri ortaya
çıkaran araştırmacılardan derlenmiş sistematik
ve kapsamlı nümerik veri koleksiyonudur. Fizik,
ﬁziksel kimya, jeoﬁzik, astronomi, materyal
teknolojisi ve mühendislik alanlarının tümünü
kapsayan LB Online uluslar arası saygı kazanmış
bir referans çalışmasıdır ve bir asırdan fazla
zamandır bilim ve teknolojinin hizmetindedir.
Zentralblatt MATH (ZM) - ZM matematik
alanında 2 milyondan fazla dokümanla en
kapsamlı ve en uzun süredir devam eden inceleme hizmetidir ve 2 milyondan fazla araştırma
dokümanına bağlantı bulma olanağı vardır.
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SpringerLink
özellikleri ve yararları
SpringerLink özellikleri ve yararları
Kütüphaneciler için

Yazarlar için

Yararları

• 25 kitap serisinden 2.500’den fazla eKitap cildi
• Bilim, teknik ve tıp konularında 1.200’den fazla
tam metin dergi
• Büyüyen bir Online Referans Eserleri ve Online
eKitaplar kütüphanesi

Disiplinler arası geniş dergi
koleksiyonuna tek bir platformdan
erişim

Araştırmacılar önemli
araştırmalarını genişletmek için
yayınlara kolayca erişebilir ve çapraz
tarama yapabilirler

Yazarların eserleri bilimsel araştırma
içeren güçlü bir veritabanında
sergilenir

• 600,000 dergi ve kitap serisi dokümanı; tıptan
bilime kadar 11 konu altında düzenlenmiş
Online Kütüphaneler

Koleksiyonlarını düzenleme ve önemli
ilgili belgeleri bulma konusunda
kütüphanecilere yardımcı olur

Araştırma süresini kısaltır, sonuçları
iyileştirir

Araştırmacılar bir yazarın eserini
daha kolay bulur ve referans verir

• Yazar, İçindekiler, Konu veya Anahtar Kelimeye göre
düzenlenebilen Dergi ve Kitap Serilerinin ücretsiz
eposta ile gönderildiği SpringerUyarı hizmetleri

Kütüphanecilerin yeni gelen
yayınlardan haberdar olmalarına
yardımcı olur

Araştırmacılar otomatik olarak yeni
buluşlardan haberdar olurlar

Yazarı takip edenler yeni
yayınlarından anında haberdar
olurlar

• Kolay yön bulmaya elverişli tasarlanmış ara
yüz, ve geniş yardım ve eğitim kaynakları

Kullanıcıların ihtiyacı olan materyali
daha hızlı ve kolay bulmaları
konusunda yönlendirmelerinde
kütüphanecilere yardımcı olur

Kullanıcılar ileri tarama tekniklerini
kolayca öğrenir

Yazarlar geniş çaplı tanıtımdan
yararlanırlar

• İçindekiler sayfaları, ayrıntılı öz ve her yayının
geçmiş yayın kurullarına ücretsiz erişim

Kütüphaneciler kullanıcılarının tam
olarak istediği materyali sunar

Kullanıcılar ihtiyaçları olan materyali
kolayca bulup elde edebilirler

Yazarların eserlerine abone
olmayanlar da kolayca erişebilir

• Makalelerin referanslarından verilen
bağlantılar araştırmayı genişletmeyi sağlar

Kütüphaneciler kullanıcılarını
kolayca ek kaynaklara yönlendirir

Araştırmacılar ek kaynakları
çabucak belirler

Yazarlar geniş çaplı tanıtımdan
yararlanırlar

• Önce Online TM Dergi ve Kitap Serilerindeki
yeni makalelere anında erişim sağlar

Kütüphaneciler en güncel sonuçları
sunar

Önemli buluşlar araştırma
dünyasına daha hızlı ulaştır

Bilimsel topluma dağıtım önemli
derecede hızlandırılmıştır

• Tarama fonksiyonları basit taramadan
karmaşık/derinlemesine arama araçları içeren
son derece gelişmiş taramaya kadar gider

Kütüphaneciler hızlı, doğru
taramalarla daha iyi hizmet verirler

Araştırmacılar ileri tarama
tekniklerini kolayca öğrenir

Yazarlar geniş çaplı tanıtımdan
yararlanırlar

• Site içinde yön bulma kolay,
tutarlı ve kullanıcı dostudur

Kullanıcılar aradıkları kaynakları
bulma konusunda daha az yardıma
ihtiyaç duyar

Kolay öğrenme eğrisi yeni
başlayanların uzmanlaşmasına
yardımcı olur

Bir yazarın eserinin kolayca
bulunmasını ve kullanılmasını sağlar

• SpringerLink, Açık Seçim
(Open Choice) ile bütünleşiktir

(Eğer) makalelerin çoğu Açık Seçim
aracılığıyla yayımlanmışsa dergi
abonelik maliyetini azaltır

Kurumsal abonelikleri olmasa bile
araştırmacılar Açık Seçim
dergilerine ücretsiz erişirler

Yazara istediği yayın yöntemini
seçme hakkı verir

• SpringerLink Dergileri geniş ve
gelişen sayısal arşivler sunar

Kütüphaneciler cilt 1, sayı 1’den
itibaren dergi arşivine erişim
sunabilirler. Disiplinler arası geniş
dergi koleksiyonuna tek bir
platformdan erişim

Günümüz bilim adamları daha
önce erişilemeyen içeriğe online
olarak erişebilirler

Daha eski makalelerin yazarları
çağdaş araştırmacılara erişir

SHORT FOLD-IN PAGE, CROP AT RULE - DO NOT PRINT RULE

Özellikler

Araştırmacılar için
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SpringerLink’in Ek Özellikleri
Önce Online™
Araştırma yayımcılığındaki bu gelişme,
hakemlerden geçmiş makalelere basılı olarak
yayımlanmadan çok önce erişme imkanı
verir. Makale metni taranabilir ve Sayısal Obje
Belirleyici (DOI) tarafından atıf verilir. Önce
Online TM kritik buluşların ilgili araştırma
toplumuna erişmesini önemli ölçüde hızlandırır.
Springer Online Dergi Arşivleri
Springer, 1997’den önce yayımlanmış İngilizce
bilimsel makalelere Cilt 1, Sayı 1’den itibaren
elektronik erişim imkanı sağlayacak olan
Online Dergiler Arşivi ile verdiği hizmetleri

genişletiyor. Ocak 2005’ten başlayarak, geçmiş
sayılar çeşitli konu paketleri halinde SpringerLink
online platformu üzerinden başarılı bir şekilde
sunulacaktır. Bilim adamları ve araştırmacılar, bir
asrın üzerindeki bilgi birikimine elektronik olarak
erişebileceklerdir.
SpringerUyarı
Ücretsiz, kolay ve özelleştirilebilir SpringerUyarı,
ziyaretçilerin kendi belirledikleri yazar, konu veya
anahtar kelime kriterlerine göre yayın uyarılarını
anında almalarına imkan verir. 100,000’den fazla
SpringerUyarı aboneleri, alanlarındaki yeni
araştırma ve yayınlardan haberdar olmak için bu
ücretsiz hizmete güvenmektedir.

Önce Online
Springer Online
Dergi Arşivleri
SpringerUyarı

Lisans Seçenekleri
SpringerLink, tek bir yerleşim alanına sahip
olandan çok yerleşkeli global organizasyonlara
kadar bütün akademik kurumlara ve şirketlere
açıktır. Online araştırmada merkezi erişim
noktanız olarak SpringerLink, kütüphanecilere
ve yöneticilere koleksiyonlarını, raf alanlarını
ve referans abonelik bütçelerini planlamada ve
etkili olarak yönetmede yardımcı olur. Mevcut
birkaç yıllık lisans seçeneği ﬁyat artışına karşı
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mükemmel bir tampon sağlar. Springer ihtiyaca
göre hazırlanmış lisans seçenekleri sunar, böylece
çağdaş kütüphane yönetiminin gerektirdiği
esnekliği sağlar: üstün müşteri hizmeti, kapsamlı
yönetim, ve ﬁyat uygunluğu. Standart, Tek Site
Akademi ve Şirket, Çoklu-Site ve Konsorsiyum
Lisansları konusunda detaylı bilgi için yerel
Springer lisans yöneticisiyle irtibata geçiniz.
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AKADEMiK VE KONSORSiYUM LiSANSI
TURKEY, MIDDLE EAST, NORTH AFRICA,
INDIAN SUBCONTINENT, AUSTRALASIA
David Elek - Licensing Manager
Tiergartenstr. 17
69121 Heidelberg
Germany
T: +49 (0) 6221 487 8477
F: +49 (0) 6221 487 8364
E: David.Elek@springer-sbm.com

YARDIM MASASI
THE AMERICAS
T: 1-800-777-4643, ext. 650
or 1-212-460-1650
F: 1-703-824-0998
E: springerlink-ny@springer-sbm.com
OUTSIDE THE AMERICAS
T: +49-6221-345-4306
F: +49-6221-345-4229
E: springerlink@springer-sbm.com

Springer’in ürünleri ve hizmetleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için
lütfen lisans yöneticisi ile kontak kurunuz veya internet sitemizi
ziyaret ediniz. springeronline.com
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