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Uusia kokemuksia

ProQuestin käyttöliittymä: Tulevina kuukausina kehittyvän
ProQuestin runsaan ja monipuolisen valikoiman käytöstä ja sen
kanssa työskentelystä tulee entistä helpompaa ja selkeämpää.
Sivujen ja niitä tukevan teknologian huolellinen ja huomaamaton
uudelleen suunnittelu…

• yksinkertaistaa asetteluja, minkä ansiosta tutkijat voivat keskittyä
sisältöön ja työnsä suorittamiseen tarvittaviin työkaluihin

• mahdollistaa ProQuest-sisällön saamisen kätevästi
löytämispalveluista, kuten Summon®, Ex Librisin Primo ja OCLC:n
WorldCat, ja poistaa siten hämmentävät esteet

• tehostaa tunnistamista, minkä ansiosta yliopiston ulkopuolella
työskentelevät tutkijat voivat kirjautua sisään ja käyttää
ProQuestin sisältöä entistä helpommin

Nämä muutokset tehdään automaattisesti eivätkä ne edellytä
käyttäjien kouluttamista. Käyttäjät näkevät itse asiassa tutut
ProQuest-sivut, mutta niiden navigointi on yksinkertaisempaa ja
helpompaa käytettävästä laitteesta riippumatta.

Eri sisältöratkaisujen käyttö

ebraryn aihekohtaiset tilaukset ja paketit
ProQuest tarjoaa aihekohtaisia tilauksia, jotka voidaan lisensoida
yksittäin. Vuoden 2015 alkupuolella jaottelimme e-
kirjavalikoimamme kymmeneen eri aiheeseen tarkoituksena
parantaa ristihakua ProQuestin lehti- ja arkistoresurssien kanssa ja
tarjota ProQuestin e-kirja-asiakkaille mahdollisuus saada käyttöönsä
enemmän sisältöä. Uudet aihealueet ovat: liiketoiminta ja
taloustiede, tiede ja teknologia, taiteet, historia ja poliittinen tiede,
kirjallisuus ja kielet, terveys ja lääketiede sekä yhteiskuntatieteet.
Tarjoamme lisäksi kolme aihekokoelmaa pelkästään e-kirjoille: laki,
uskonto ja filosofia, sekä kasvatustiede.

Early European Books
Early European Books -palvelu pyrkii digitoimaan Euroopan
painotuotteiden koko kattavan valikoiman vuosilta 1450–1700,
mikä tarjoaa varhaisen modernismin tutkijoille yksinomaista ja
ainutlaatuista sisältöä. Vuoden 2015 uudet moduulit ovat:

kokoelma 7: jossa on Haagin Koninklijke Bibliotheekin, Lontoon
Wellcome Libraryn ja Kööpenhaminan Kongelige Bibliothekin teoksia.

Kokoelma 8: tulossa vuoden 2015 loppupuolella. Bibliothèque
Nationale de Francen harvinaisten kirjojen varaston (Rare Books
Reserve) digitoinnin saattaminen loppuun. Rare Books Reserve
käsittää noin 200 000 teosta.

Tulossa myöhemmin kuluvana vuonna!
British Periodicals IV
Ainutlaatuinen ja mullistava resurssi British Periodicals tarjoaa laajan
korpuksen materiaaleja, joissa tarkastellaan aikalaisten kommentteja
Britannian historiaan, kulttuuriin ja politiikkaan liittyvistä intresseistä,
asenteista ja tapahtumista kolmelta eri vuosisadalta. British
Periodicals -kokoelma tarjoaa käyttöön aikakauden useiden johtavien
lehtien koko arkiston. Tähän mennessä on vahvistettu seuraavat
nimikkeet: The Field (1853-2005), Tribune (1937-2005), The Highway
(1903-1959), War Weekly (1939-1941).

Tulossa pian:
Periodicals Index Online – uusi moduuli
Periodicals Index Online (lehtien nettihakemisto) – yli 22 miljoonaa
artikkelisitaattia humanististen ja yhteiskuntatieteiden alalta kattaen
300 tutkimusvuotta, 37 aihetta ja yli 60 kieltä – ja hakemisto kasvaa
noin 400 000 lisäsitaatilla vuonna 2015. Lisäksi monia uusia lehtiä
indeksoidaan ja uusia tietueita lisätään useille entisille teoksille
osana jatkuvaa ohjelmaa laajentaa hakemiston sisällön alkuperäistä
päättämispäivää vuodesta 1995 vuoteen 2000.



Tulossa myöhemmin kuluvana vuonna!
Harper’s Bazaar -arkisto
Vuonna 1867 ensimmäistä kertaa julkaistu Harper’s Bazaar oli
ensimmäinen amerikkalainen muotilehti, joka antaa runsasta tietoa
tyylistä, muodista ja kulttuurista noin 1800-luvun puolivälistä
eteenpäin. Yhdistämällä tämän kokoelman digitaalisesti
ensimmäistä kertaa ProQuest luo helppokäyttöisen, kattavan,
digitaalisen ensisijaisen lähteen materiaalikulttuurin, taiteen, muodin,
muotoilun, sukupuolitutkimusten, markkinoinnin,
tuotemerkkihistorian ym. tutkimukseen.

ProQuestin tiede-, teknologia- ja
lääketieteelliset kokoelmat kasvavat edelleen.
Uutta sisältöä:
Eri alojen lehdet: Yli 200 uutta nimikettä Springerin kaltaisilta
julkaisijoilta eri aloilta, kuten lääketiede, hoitotiede, biologia,
matematiikka ja fysiikka.

Harmaa kirjallisuus: Sisältää OECD:n (Organisation for Economic
Cooperation and Development) vakuutusraportteja sekä ICOMP:in
(International Conference on Internet Computing)
konferenssipapereita.

Mukana on myös yli 140 hoitoalan koulutusvideota.

ProQuest Ebook Central™
Vuonna 2015 julkaistavaksi tarkoitettu ProQuest Ebook Central integroi
ebrary- ja EBL (Ebook Library) -alustat ja tarjoaa aivan uudet toiminnot,
joiden avulla eri puolilla maailmaa olevat tutkijat ja kirjastonhoitajat
pääsevät nauttimaan seuraavan sukupolven kokemuksesta. ProQuest
Ebook Centralilla tulee olemaan kattavin valikoima laatusisältöä ja
eniten hankintavaihtoehtoja selkeällä, helppokäyttöisellä alustalla, joka
tehostaa työnkulkua niin kirjastonhoitajille kuin kirjaston asiakkaillekin.

Yhteistyöt

ProQuestin ja Googlen yhteistyö
parantaa tutkijoiden työnkulkuja
ProQuest mahdollistaa sen akateemisten lehtien sisällön kokotekstin
hakemisen Google Scholar -palvelun kautta, mikä parantaa
tutkimuksen tuloksia. Näillä näkymin Google Scholar -palvelulla
tutkimuksensa aloittavat henkilöt pystyvät löytämään akateemista
sisältöä ProQuestin kautta vuoden 2015 kolmannesta neljänneksestä
alkaen. Googlen ja ProQuestin yhteistyö mahdollistaa luvan
saaneiden ProQuestin käyttäjien tunnistamisen, kun he tekevät
hakuja Google Scholar -palvelun kautta, joka yhdistää heidät suoraan
omien kirjastojensa kokoelmien akateemiseen kokotekstisisältöön.

ProQuest ja Ex Librisin Primo
Central -hakemisto
ProQuestin resurssien indeksointi on nyt valmis – mikä tuo lisää
tietoa jo yli 200 ProQuest-tietokantaan akateemisia elektronisia
resursseja sisältävän Ex Librisin Primo Central -hakemiston kautta.
Uutta sisältöä: Acta Sanctorum; Digital National Security Archive –
Kissinger Conversations, Supplement: A Verbatim Record of U.S.
Diplomacy, 1969-1977; House of Commons Parliamentary Papers
(HCPP); Literature Online (LION); and Patrologia Latina Database.

Hakujen, tiedonhallinnan,
käytön ja jakamisen optimointi

Intota™
Intota v2:n avulla kirjasto voi korvata vanhan ILS:n joukolla uusittuja
työnkulkuja, jotka perustuvat käsitteelliseen malliin, jossa käyttäjät
yhdistetään kirjaston resursseihin. Intota v1 on joukko kirjaston
palvelualustalla toimivia palveluja: Summon, 360 Link, Assessment
ja E-resurssien hallinta. Kehittäessämme Intota v2:ta olemme
mielissämme pian tulevista jakamistoiminnoista ja Intota v1:n
johdannaistoiminnoista. Näiden uusien lokakuussa 2015
julkaistavien, yritystoimintaa tukevien toimintojen avulla kirjastot
voivat jakaa usein tilattujen resurssien tietoja, mikä säästää aikaa
poistaen tarpeen näppäillä monimutkaisia tietoja ja mahdollistaa
tärkeiden e-resurssien välittömän löytymisen.

Uusi Pivot-galleria
Esittele laitoksesi huippututkijoita ja heidän työtään uudessa Pivot-
galleriassa. Se on mukautettava verkkosivusto, joka on luotu
laitoksesi nykyisistä Pivot-profiileista, ja se tuo tutkijasi ja heidän
tuotantonsa välittömästi esiin. Tämän yleisölle avoimen
verkkosivuston avulla lehdistö, kustantamot ja lakitoimistot pystyvät
löytämään laitoksesi asiantuntijat helpommin, ja se auttaa
rekrytoinnissa esittelemällä huippututkijoitasi koko maailmalle.

ProQuest viimeistelee Coutts Information
Services- ja MyiLibrary-palvelujen hankinnan
ProQuest on viimeistellyt Coutts Information Services- ja MyiLibrary-
palvelujen hankinnan Ingram Content Group -yhtymältä. ProQuest on
alkanut integroida esimerkiksi Couttsin asiantuntemusta kokoelmien
kehityksessä, laajaa luetteloa paperi- ja digitaalisista tuotteista sekä
alustoja, joihin kuuluu MyiLibraryn lisäksi myös OASIS. Ne lisätään
ProQuestin kirjayksikköön, joka kattaa laajimman tutkimukseen
keskittyvän e-kirjavalikoiman sekä nopeasti kehittyvät teknologiset
puitteet kirjojen sisällön hakemista, käyttämistä ja hallitsemista
varten. ProQuestin visiona on yhdistää nämä yhteiset vahvuudet ja
luoda paperi- ja digitaalisen sisällön integroitu työnkulku, joka
säästää kirjastonhoitajien aikaa ja antaa ensiluokkaisen
kokemuksen asiakkaille.

Ilmoittaudu maksuttomiin kokeiluihin:
www.proquest.com/go/alltrials
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