Akses Database EBSCO
URL untuk akses melalui : search.epnet.com atau URL: search.ebscohost.com
I. Pencarian dengan Basic Search

Ketik Kata Kunci

Langkah pertama pencarian dengan Basic Search. Ketikan kata kunci, untuk mempersempit
pencarian klik pada Search Options yang akan menampilkan berbagai pilihan tambahan filter yang
bisa digunakan.
II. Pencarian dengan Advanced Search

Ketik Kata Kunci

Selain menuliskan kata kunci di kotak kosong pencarian, pemakai dapat memilih salah satu field
(berada di sebelah kanan kotak kosong) yang disesuaikan dengan kata kunci tersebut.

III. Pencarian dengan Subject Search

Klik subject di bagian atas kemudian pilih subject berdasarkan database yang ada. Kemudian baru
ketikkan subjek yang akan dicari.
IV. Pencarian dengan Publication Search

Klik publikasi di bagian atas kemudian pilih publikasi berdasarkan database yang ada. Kemudian
baru ketikkan publikasi yang akan dituju.

V. Jenis Publikasi Hasil Pencarian

Tampilan layar pencarian akan menghasilkan berbagai macam bentuk artikel, yaitu: semua sumber,
jurnal ilmiah, majalah, publikasi asosiasi, koran, profil industri, report Negara, referensi/laporan,
dan bentuk bentuk artikel lainnya yang tersedia. Pengguna dapat melimitasi pencarian dengan klik
pada salah satu tab tersebut.
VI. Menampilkan Artikel Hasil Pencarian

Pemakai dapat mengklik hasil pencarian pada judul artikel atau dapat langsung melakukan
download untuk melihat keseluruhan isi artikel
VII. Jenis Tampilan Hasil Artikel
Text Lengkap, menyediakan sitasi, abstract dan keseluruhan isi dokumen.
Teks Lengkap PDF, bentuk dokumen yang dihasilkan sesuai dengan dokumen aslinya

VIII. Mencetak Artikel

Pemakai dapat mencetak dokumen dengan meng-klik tombol cetak. Sama halnya untuk
melakukan email artikel atau export artikel, pada tampilan hasil setiap artikel. Tampilan yang akan
dicetak tergantung pada jenis dokumen yang dipilih dalam tampilan tersebut.
IX. Setting Setup Alert

Untuk selalu mendapatkan artikel yang terbaru tanpa registrasi apapun cukup dengan memasukkan
email pemakai, EBSCO menyediakan fitur Setup Alert. Fitur ini dapat menflexiblekan pemakai
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.

