Alerting Services
מהו שרות זה:
ה  Alerting Servicesבד"כ כוללים:
מידע על תוכני עניינים של כתבי עת נבחרים – בכל פעם שיצא גיליון חדש של
כתב/י העת שבחרתם  ,תקבלו אוטומטית את פירוט תוכן העניינים ותקצירי
המאמרים ישירות לאמייל .יש אפשרות בחלק מהשרותים לקבל הודעות עוד לפני
שהגליון התפרסם.
מידע על ציטוט מאמר נבחר
מידע על מאמרים חדשים התואמים לחיפוש שעשית
מי נותן שרות זה:
השרותים האלו ניתנים ע"י מו"לים גדולים כמו Oxford ,Cambridge ,Blackwell
ועוד.
קבלת תוכני עניינים אפשרי גם מתוך כתב עת ספציפי (מדף הבית).

אילו נושאים כולל השירות:
השירותים המוצעים כוללים כתבי עת אקדמיים במגוון דיסציפלינות כולל :מדעי
הרוח והחברה ,חינוך ,מדעי הבריאות ,פסיכולוגיה ,עסקים ,ניהול ועוד.
איך מקבלים שירות זה:

קבלת השירות כרוכה בהרשמה שאותה עליכם לבצע באופן עצמאי וחד פעמי.
הוראות לביצוע ההרשמה לשירות ניתן למצוא באתר האינטרנט של השירות – מפורטות
בהרחבה בהמשך לגבי כל אחד מהשירותים.
בחירת התזכורת הרצויה .בחירת כתבי העת או המאמרים שרוצים לקבל עבורם
תזכורות.
יש אפשרות לבטל את קבלת התזכורות כאשר לא מעוניינים בהם עוד.

תחום :מדעי הרוח והחברה .מעל מליון מאמרים מתוך  850כתבי עת.
השירות כולל:
 .1קבלת תזכורות על תוכני עניינים בכל פעם שמתפרסמת חוברת חדשה של כתב עת
נבחר
 .2קבלת תזכורות כאשר מאמר נבחר צוטט ע"י מאמר אחר
 .3קבלת תזכורות כאשר מופיעים מאמרים חדשים שמתאימים לחיפוש ששמרת
 .4גישה חופשית לגליונות נבחרים
 .5רכישת מאמרים בודדים
מידע על השירות
רישום

תחום :מדעי הרוח והחברה .מעל  220כתבי עת אקדמאיים מבוקרים.
השירות כולל:
 .1קבלת תזכורות על תוכני עניינים או ציטוטים
 .2גישה חופשית לגליונות נבחרים
 .3שמירת חיפושים לשימוש חוזר
 .4רכישת מאמרים בודדים

רישום

תחום :כל תחומי הידע .מאפשר חיפוש של יותר מ  21מליון מאמרים מ  30,000פרסומים.

השירות כולל :קבלת תוכן עניינים של כתבי עת נבחרים ,מתוך  29,500כתבי עת הנמצאים
במאגר שנקרא .IngentaConnect
ניתן לבחור עד  5כתבי עת (ללא תשלום).

רישום

תחום :פרויקט  Museהינו תוצאה של שיתוף פעולה בין ספריות ומו"לים המספקים גישה
ישירה לטקסט מלא (למנויים) של מעל  350כתבי עת במדעי הרוח והחברה.
השירות כולל :שירות זה מאפשר לקבל הודעות אמייל שבועיות על חוברות או גליונות
חדשים שנוספו בפרויקט .Muse

תחום :כולל מבחר כתבי עת ,ספרים אלקטרוניים ,עבודות יעץ שיצאו לאור ע"י מיטב
המו"לים( Taylor & Francis :תחום מסחרי)( Routledge, ,מדעי החברה והרוח),
( Psychology Pressפסיכולוגיה) ,ו ( Informa Healthcareמדעי החיים ורפואה).
השירות כולל קבלת תזכורות:
 .1לגליון חדש – כאשר מתפרסמות חוברות חדשות של כתבי עת
 .2לציטוטים – כאשר חלקי תוכן שבחרת מצוטטים ע"י תוכן אחר
 .3לפרסומים – כאשר מתפרסמים פרסומים חדשים בנושאים שנבחרו
 .4לסדרות של ספרים אלקטרוניים – כאשר ספר אלקטרוני נוסף לסדרה שנבחרה
 – iFirst .5כאשר מופיעים מאמרים ראשונים בכתבי עת שנבחרו
 .6לעבודת יעץ – כאשר יש עדכון בעבודות יעץ שנבחרו
 .7לחיפוש  -כאשר תוכן חדש מתאים לשאילתת חיפוש שמורה
מידע על השירות
רישום

תחום :מו" ל בינלאומי של כתבי עת אקדמיים מחקריים .מעל  200כתבי עת בתחומים
של מדעי החברה ,מדעי הרוח ,מדעי החיים ,חוק ועוד.
השירות כולל:
 .1קבלת תזכורות:
על תוכן עניינים של כתב עת נבחר
על מאמר נבחר אשר צוטט או עודכן
על מאמרים חדשים אשר מתאימים לקריטריונים של חיפוש

 .2גישה חופשית לחוברות נבחרות של כתבי עת
 .3שמירת חיפושים ומאמרים
רישום

תחום :מעל  5000כותרי ספרים בשנה ,מעל  1500כתבי עת ו  3מליון רשומות אלקטרוניות,
בתחומי מדעי הרוח והחברה.

השירות כולל קבלת תזכורות על :
 .1תוכן עניינים של כתבי עת  -ניתן לבחור מתוך  1800כתבי עת .ניתן לבחור את כתבי העת
מתוך רשימה א"ב או לפי נושאים.

 .2תוכן עניינים של סדרות ספרים – מתקבל בכל פעם שיוצא כרך מסדרת ספרים.
 .3ספרים חדשים – מידע חודשי על ספרים חדשים שיצאו בהוצאת  .Springerבנוסף מקבלים
ידיעון הכולל הצעות מיוחדות כמו גישה חינם נסיונית לכתבי העת האלקטרוניים ,ועוד .ניתן
להרכיב את הפרופיל המתאים עבורך מתוך  500נושאים מוצעים.
מידע על השירות
רישום

תחום :מחלקה של ספריות אוניברסיטת  .Stanfordכוללת חומרים מבוקרים של  1093כתבי עת,
 4,552,440מאמרים בטקסט מלא ,של יותר מ  130מו"לים מחקריים ,בתחומים של מדעי
הרוח ,החברה ומדעים.
שירות זה מאפשר:
 .1קבלת תוכן עניינים ( – )eTOCקבלת תוכן עניינים מתוכן מסוים ,הודעה כאשר חוברת
מסויימת נהיתה אלקטרונית ,הודעות מהמו"ל של כתב עת ,כאשר אפשרי גם תוכן עניינים
לתוכן עתידי ( ,) FTOCsהודעה על פרסום לפני הפצה.
 .2מעקב אחר ציטוט ( – )CITETRACKקבלת תזכורות באמייל כאשר תוכן חדש נוסף ומתאים
לקריטריונים שנקבעו לפי נושאים (מילות מפתח)  ,מחברים (אשר רוצים לעקוב אחר
עבודותיהם) ומאמרים (כאשר העבודה צוטטה ע"י עבודה אחרת).
 .3קישור למאמרים בטקסט מלא בחינם (חלק מאתר)
מידע על השירות
רישום

תחום :מעל  485כתבי עת בתחום עסקים ,מדעי הרוח ,חברה ,מדע ,טכנולוגיה
ורפואה.
שירות זה מאפשר קבלת תזכורות על :
 .1תוכני עניינים של כתבי עת נבחרים

 .2כאשר מאמר נבחר מצוטט
 .3כאשר מתפרסים מאמרים שמתאימים לקריטריונים שקבעת בחיפוש
מידע על השירות
רישום

