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Ką siūlo Oxford Medicine Online?





Tinklalapį su prieiga prie daugybės aukštos
kokybės pilnateksčių, patikimų Oxford
University Press medicinos leidinių.
Svarbų šaltinį vienoje vietoje, suteikiantį greitą
prieigą prie patikimos informacijos.
Skirta medicinos studentams, gydytojams,
slaugėms, akušeriams ir konsultantams –
visiems, kuriems reikia patikimos informacijos
greitai.

Navigacija namų puslapyje






Namų puslapyje vartotojai gali surasti turinį
greitai ir intuityviai. Paieškos ir naršymo
pasirinkimai yra prieinami kiekviename
puslapyje, taip pat ir prieiga prie išplėstinės
(ang. Advanced Search) paieškos konkretesnei
paieškai.
Naršyti pagal specialybę (ang. Specialty);
karjeros pakopą (ang. Career Stage); serijas
(ang. Series);
Q&A jums suteikia galimybę pasiruošti
egzaminams, spręsti testus ir patikrinti savo
žinias bei jas gilinti ateityje (reikalinga
registracija).
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Išplėstinė paieška





Išplėstinė paieška prieinama kiekviename
puslapyje ir suteikia galimybę naudotis
galingesne ir sudėtingesne pilnateksčių
dokumentų paieška Oxford Medicine Online
duomenų bazėje.
Naudokitės išskleidžiamais meniu, norėdami
pasirinkti reikšmes jūsų paieškos kriterijams.
Spauskite Add Row arba Remove Row, kad
pridėtumėte ar pašalintumėte daugiau paieškos
laukelių.
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Darbas su greitos paieškos rezultatais







Galima pakeisti arba pašalinti filtrus.
Pakeisti, kiek pavadinimų pateikiama
paieškos rezultatų sąraše. (1)
Spausdinti, išsaugoti, persiųsti el. paštu arba
pridėti į žymes (ang. Bookmarks). (2)
Pakeisti rodomų rezultatų skaičių viename
puslapyje ir kitus rūšiavimo pasirinkimus. (3)
Dar labiau prafiltruokite rezultatus,
naudodami pasirinkimus kairėje pusėje. (4)
Paieška rezultatuose. (5)
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Navigacija pilnateksčiuose dokumentuose







Naudokitės turiniu (ang. Contents) greitam
knygos naršymui. (1)
Parsisiųskite PDF dokumentą, kad bet kada
galėtumėte jį skaityti. (2)
Spausdinkite, išsaugokite, cituokite,
persiųskite el. paštu arba dalinkitės
socialiniuose tinkluose. (3)
Naudokitės paieška pačiame dokumente. (4)
Alternatyvūs knygos prieigos būdai.

5

Vaizdų parsisiuntimas





Galite padidinti iliustracijas arba
parsisiųsti PowerPoint skaidres.
Paspauskite ant View full-sized figure
arba Download figure as PowerPoint
slide nuorodų.
Tada atsidaro jpg formato paveiksliukas
arba PowerPoint skaidrė.
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Naujo vartotojo registracija ir asmeniniai pakeitimai






Asmeniniai pakeitimai (prisijungus prie savo paskyros) leidžia jums išsaugoti nuorodas į dažnai naudojamas
knygas, skyrius ir paieškos rezultatus.
Susikurkite asmeninę paskyrą (įrašykite savo asmeninio el. pašto adresą).
Spauskite My Work.
Peržiūrėkite savo naujausią veiklą paspaudę Most Recent.
Peržiūrėkite nuorodas į išsaugotus skyrius ir knygas paspaudę My content.
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Knygos citavimas





Galite eksportuoti citatas per EndNote,
ReferenceManager, ProCite, RefWorks, Zotero ir BibTex.
Spauskite ant pieštuko piktogramos įrankių juostoje, kad
atidarytumėte citatų eksportavimo langą.
Pasirinkite norimą eksportavimo formatą (MLA, APA
arba Chicago) iš išskleidžiamo sąrašo ir spauskite Export.
Taip pat galite peržiūrėti ir nukopijuoti iš pasirinktų
formatų.
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