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Kullanım Kılavuzu





İdeal Online Veri Tabanı ile 300 adet tıp kitabına
elektronik olarak erişim sağlayabilirsiniz.

İdeal Online Hakkında
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İdeal Online Tıp Kitapları Kullanımı

Namık Kemal Üniversitesi kurum ip’leri
üzerinden kaynakları online olarak
okuyabilirsiniz. Kaynakları indirebilmek için
isminize lisans tanımlanması gerekmektedir.
Adınıza lisans oluşturulabilmesi için üye
olmanız gerekmektedir.

İdeal Online Tıp Kitapları veri tabanı için erişim
üniversitemiz IP’leri üzerinden sağlanmaktadır.
Üniversite içerisinden erişimde herhangi bir
problem olmamakta, üniversite dışından erişmek
isteyen kullanıcılarımızın kütüphane web
sayfasında bulunan “Veri Tabanlarına Uzaktan
Erişim” linkindeki yönergeleri takip ederek
bağlanmaları gerekmektedir.

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
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http://kutuphane.nku.edu.tr/Kampp%C3%BCsD%C4%B1%C5%9F%C4%B1Eri%C5%9Fim/0/s/6254/6514
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Kütüphane web sitemizde bulunan; 
«Elektronik KaynaklarVeritabanları Listesi İdealonline
Türkçe Dergi ve Kitap Veri Tabanı» 
linklerini tıklayarak veri tabanına erişebilirsiniz. 

Online Erişim
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Online Erişim

Eğer sağ üst tarafta üniversitemiz logosu
görünüyor ise kurum aboneliğimiz kapsamında
bu veri tabanından faydalanabilirsiniz. Mevcut
veri tabanı arama kutusunu kullanarak tıp
kitaplarının yanında akademik dergileri içerisinde
de arama gerçekleştirebilirsiniz.

Veritabanları sekmesi üzerinden ideal tıp
kitaplarını seçerek kitap listesine ulaşabilirsiniz.
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Online Erişim

Arama kutucuğunu kullanarak kitap isimlerinde
arama gerçekleştirebilirsiniz.

Arama sonuçlarından kitap isminin üzerine tıklayarak
kitabın erişim sayfasına ulaşabilirsiniz.
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Online Erişim
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«pdf» butonuna tıklayarak kitaba tam metin
erişebilirsiniz.

İçindekiler sekmesi altında kitabın bölüm
başlıklarını görebilirsiniz
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Online Erişim

«pdf» butonuna tıkladığınızda online okuma ekranına
ulaşacaksınız. Sağ tarafta içindekiler listesini
kullanarak kitabın ilgili bölümüne hızlı bir şekilde
ulaşabilirsiniz.
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Kitap Bölümü İndirme

Okuma ekranında sağ bölmede «Yazdırma Listesi»
ve «İndirme Listesi» bulunmaktadır. Kitap burada
60 sayfalık kısımlara bölünmüş ve günlük 1 adet
indirme hakkı verilmiştir. Bir kez indirme/yazdırma
listesinde bir başlığa tıkladığınızda bu liste
kaybolacaktır.

İndirme veya yazdırma listesinden ilgili kısıma
tıklayarak o bölümü pdf olarak bilgisayarınıza
kaydedebilirsiniz.
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