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 יש להזדהות בפעם הראשונה כאשר נכנסים לTdnet 
Discover בשם מלא ודואר אלקטרוני. 

   
 
 



Home – פורטל הבית 
Discover – מנוע חיפוש 
Library e-Resources – משאבים שבר אילן מנויה 
Citation Matcher – חיפוש לפי ציטטה 

 



מתפקד כמנוע חיפוש. 
 נוסףלהוספת שדה  +לחיפוש מתקדם לוחצים על 
 החיפוש נשלח למאגר הTdnet   

Presenter
Presentation Notes
Check for full text ניתן לייצא ציטטה



מקבלים תוצאות ברמת המאמר 
  ניתן לצמצם תוצאות בתפריט השמאלי

 Filter resultsתחת 
View full text –  מזהה שלבר אילן יש

 .מלאגישה לטקסט 
 

צמצום  
 תוצאות

 גישה דרך בר אילן



Check for full text –  למאמרמנוי לבר אילן אין ,
מידע ביבליוגרפי על המאמר נקבל  על הקישור בלחיצה 

 .ברקט /ULSוקישור ל 
 



Bookmark -  לחיצה עליו תשמור אותו כמאמר מועדף. 
 כמועדפים בניתן לראות את כל המאמרים שסומנו 

My profile    Discover Bookmarks 
Record details  -   מקבלים מידע ביבליוגרפי על הפריט

 .עם אפשרות לציטוט ביבליוגרפי
 
 
 
 



 לחיצה עלSave Search שומר את השאילתה שלי. 
 ניתן לראות את השאילתות השמורות ב 

My Profile   Saved Searces  
Edit  search – ניתן לערוך חיפוש מחדש. 

 



All – ספרים אלקטרוניים  , עושה חיפוש אחד על  כתבי עת
 ומאגרים

Journal e-Journals  - מחפש בכתבי עת בלבד 
E-Book מחפש בספרים אלקטרוניים בלבד 
Databases – מחפש במאגרים בלבד 



 מקבלים מידע רחב על כתב העת  +בלחיצה על: 
 .נגישות באמצעות מקורות אלקטרוניים וכיסוי פר מאגר

Bookmarks  - מוסיף כתב עת למועדפים . 
 .ניתן לראות את כל כתבי העת שסומנו כמועדפים בפורטל

TOC – מקבלים התראות למייל כאשר מגיע גיליון חדש. 
 את כל כתבי העת עם ההתראות ניתן לראות ב  

My Profile    TOP alerts   



כאשר יש לנו מספיק מידע על המאמר או ספר אלקטרוני 
על מנת לאתר  citation matcher אפשר להשתמש ב 

 .אותו
 



Account Settings – ניתן לעדכן פרטים אישיים. 
- Lanuage ניתן לשנות את שפת הממשק 
- Eamail  ניתן לשנות את כתובת הדואר האלקטרוני 
- Name  ניתן לשנות שם 
Saved Searches – ניתן לראות שאילתות שמורות  ,

 .ולמחוק אותה, להגדיר התראות למייל עבור כל שאילתה
 
 



Discover Bookmarks –   מציג את כל המאמרים שסומנו
  Discoverכמועדפים בתוצאות החיפוש של 

 
 
 
TOC alert –  מציג רשימת כתבי העת שעליהם ביקשנו

בתוצאות חיפוש של ) alert(לקבל התראות למייל 
eresources   



eResources bookmarks –  מציג רשימת כתבי העת
 . eResourcesשסומנו כמועדפים בתוצאות חיפוש של 

 
 
 

 .בעזרת גרירת   ניתן לסדר את סדר הופעתם ברשימה
ניתן לראות את רשימת כתבי העת במסך הבית בפינה , בנוסף

 .הימנית העליונה
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