
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



TẠP CHÍ & THÔNG TIN HỒI CỐ • Agronomy Journal
• Soil Science Society of America Journal
• Crop Science
• Journal of Environmental Quality
• Vadose Zone Journal
• The Plant Genome
• Natural Sciences Education –including Animal Science in 2014!
• Journal of Natural Resources and Life Sciences Education
• Journal of Plant Registrations
• Journal of Production Agriculture

NỘI DUNG



TẬP SAN & SÁCH Tập san
• Crops and Soils
• CSA News
• Soil HorizonsSách: Hơn 300+ sách được số hóatheo chương
• Frontlist – sách mới xuất bản, sáchbán chạy
• Backlist – khoảng 270 sách

NỘI DUNG



TÓM TẮT HỘI NGHỊ 17,000 bài thuyết trình ở các hội nghị hàng năm từ 2005
NỘI DUNG



Tính năng“Virtual “Binders” –File tài liệu ảo
• Cho phép lưu kết quả tìm kiếmvào một file tài liệu và gửi emailcác kết quả tìm kiếm cho đồngnghiệp hoặc sinh viên…
• Cho phép “chia sẻ” file tài liệu(Thông báo cho đồng nghiệp vàsinh viên về file tài liệu đã tạo)
• File tài liệu có thể được công khaibởi cá nhân người dùng



Tính năng“Virtual “Binders” –File tài liệu ảo



Tính năng“Metrics”
Hiển thị số lượng sử dụng/ tải như sau
• Tạp chí: Tổng số lượt tải của mỗi tạp chítrong vòng 6 tuần, theo năm
• Tác giả: Tổng số bài báo, chương sách vàbài trình bày hội nghị, tổng số lượt tải chomỗi tác giả
• Bài báo: Tổng số lượt tải trong 6 tuần, 1 năm…
• Được trích dẫn bởi: Liệt kê các bài báo, cuốn sách được trích dẫn. Có thể tải về ở các định dạng khác nhau



Tính năng“Metrics”



Tính năng • Hồ sơ tác giả: > 17,000 hồ sơ tác giả: Danh sách ấn phẩm, hoạt động, thông tin cá nhân và hồ sơ khoa học 



Tính năng Tìm kiếm nâng cao: giúp người dùng có thể phóng to những chủ đề tìm kiếm



Tính năng Nguyên tắc phân loại: Mô tả đa cấp của từng lĩnh vực (Nông học, cây trồng, đất). Được coi như cửa vào của kho lưu trữ tài liệu



Kế hoạch tương lai của ACCESS DL
• Thêm nội dung mới qua các buổi thỏa thuận với Nhà xuất bản/ Hiệp hội
• Tập trung vào xuất bản sách
• Thêm tính năng mới “Location Services” click vào một vị trí địa lý phối hợp trong các văn bản sẽ mang đến cái nhìn thực
• Institutional metrics: cumulative download statistics for entire institutions.
• Số liệu của đơn vị: thống kê số lượng tải tích lũy cho toàn đơn vị
• Bộ dữ liệu
• File đa phương tiện



Chỉ mục & Thống kê
• Các tạp chí của ACCESS DL được chỉ mục tại:

� Scopus
� PubMed
� ISI
� AGRICOLA
� Scimago
� EBSCOHOST
� CrossRef
� US National Ag Library

• Các ấn phẩm đều được thống kê sử dụngtheo các báo cáo COUNTER hoặc SUSHI. Thống kê có thể tìm thấy trên website: www.sciencesocietiesreports.org.



Xuất bản, trích dẫn & chỉ số ảnh hưởng
• Scimago:

� Agronomy Journal: #8 out of 189, Agricultural and Biological Sciences category
� http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=15639&tip=sid&clean=0
� Crop Science: #23 out of 189, Agricultural and Biological Sciences category
� http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=38753&tip=sid&clean=0
� Soil Science Society of America Journal: #7 out of 70, Soil Science Category
� http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=37206&tip=sid&clean=0
� Journal of Environmental Quality: #14 out of 95, Environmental Chemistry category
� http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=23375&tip=sid&clean=0
� Vadose Zone Journal: #14 out of 70, Soil Science Category
� http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=7200153151&tip=sid&clean=0
� Journal of Plant Registrations: #169 out of 237, Genetics category
� http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=17700155308&tip=sid&clean=0




