Akses Database Gale Cengage
URL untuk akses melalui : infotrac.galegroup.com/itweb
I. Pencarian dengan Basic Search

Ketikkan kata kunci dimana termasuk subjek, kata kunci atau tersirat ke dalam keseluruhan
dokumen serta dapat mempersempit pencarian dengan membatasi hasil pada data yang tersedia
dalam bentuk Full Text, dari sisi waktu penerbitan serta hasil pencarian jurnal yang diulas.
II. Pencarian dengan Subject Guide Search

K etik S ubject
yang Ingin dicari

Ketikkan kata kunci kemudian hasil yang didapatkan berupa keterangan subjek tersebut serta dapat
juga di spesifikasikan untuk pencarian yang lebih fokus / dipersempit.

III. Pencarian dengan Publication Search

Apabila Pemakai mengetahui nama jurnal yang diinginkan, dapat digunakan cara pencarian ini.
Dengan meng-klik pada nama jurnal maka akan ditampilkan urutan edisi publikasi yang tersedia.
IV. Pencarian dengan Advanced Search

Pemakai dapat memilih kategori dari kata kunci yang diketikkan apakah mencakup pencarian di
filed tertentu, seperti judul artikel, pengarang atau filed lainnya. Dari hal tersebut pihak pengguna
dapat memaksimalkan hasil agar mendapatkan artikel yang tepat.

V. Jenis Publikasi Hasil Pencarian

Tampilan layar pencarian akan menghasilkan berbagai macam bentuk artikel, yaitu: semua sumber,
jurnal ilmiah, majalah, berita, buku, multimedia, dan bentuk bentuk artikel lainnya yang tersedia.
Pengguna dapat melimitasi pencarian dengan klik pada salah satu tab tersebut.
VI. Jenis Hasil Artikel
Abstrak, mencakup sitasi dan ringkasan singkat dokumen
Sitasi, mencakup informasi bibliografi artikel
Text Lengkap, mencakup sitasi, abstract dan keseluruhan isi dokumen
Text+Grafis, seperti Text Lengkap ditambah photo ataupun illustrasi (grafik)
Teks Lengkap – PDF, dokumen seperti dokumen aslinya dalam format file pdf
VII. Mencetak Artikel

Pemakai dapat mencetak artikel dengan meng-klik pada tombol print pada setiap artikel hasil
pencarian

VIII. Melakukan Email Artikel

Pemakai dapat meng-email artikel dengan meng-klik button email pada setiap hasil dokumen
IX. Setting Setup Alert

Untuk selalu mendapatkan artikel yang terbaru tanpa registrasi apapun cukup dengan memasukkan
email pengguna, Gale menyediakan fasilita Setup Alert. Fitur ini dapat menflexiblekan pengguna
dalam hal periode pengiriman serta masa periode berakhir.

Help Desk
Kami menyediakan fasilitas help desk untuk membantu memecahkan berbagai masalah yang dihadapi
dalam akses kepada ejournal ini, baik untuk database ProQuest, EBSCO maupun Gale Cengage.
Harap diperhatikan dan dimengerti bahwa fasilitas help desk ini tidak untuk digunakan sebagai fasilitas
penyebaran Username/Password yang sudah tersedia fasilitas penyebarannya melalui Perpustakaan di
masing masing Perguruan Tinggi. Bagi Perpustakaan PTS dapat memperoleh detail akses ini dari
Koordinator Kopertis wilayah masing masing, sedangkan bagi Perpustakaan PTN dapat
memperolehnya langsung dari kami.
Fasilitas help desk ini tersedia melalui tiga cara sebagai berikut:
1. Melalui Email, tersedia 24 jam, response dalam waktu 2x24 jam:
- Untuk database ProQuest: helpdesk@jasatama.net
- Untuk database EBSCO: ebsco_help@yahoo.com
- Untuk database Gale Cengage: helpdeskdiknas@gmail.com
2. Melalui SMS, tersedia 24 jam, response dalam waktu 2x24 jam:
- Untuk database ProQuest: 0811174768 atau 0811257170
- Untuk database EBSCO: 085813698468
- Untuk database Gale Cengage: 087885449354
3. Melalui Telpon, tersedia Senin s/d Jumat dari jam 8:00 s/d jam 17:00 WIB:
- Untuk database ProQuest: (021) 83780690
- Untuk database EBSCO: (021) 4201916
- Untuk database Gale Cengage: 087885449354

Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya dalam pemanfaatan fasilitas ejournal dari Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi ini.

