İçeriğinizi EBSCO Discovery Service'de (EDS) Yönetme
EBSCOadmin, yöneticilere, EDS’de taranabilen yeni veri tabanlarının yanı sıra EBSCO aboneliklerinin
eklenmesi gibi içerik üzerinde önemli ölçüde kontrol verir.
Bu, birincil EDS profilinize eklenmiş içeriği ve oluşturduğunuz tüm profilleri özelleştirmenizi sağlaması
açısından yararlıdır. Yöneticiler, Content Automatically Enabled Setting’i (İçeriği Otomatik Olarak
Etkinleştir Ayarı) kontrol etme seçeneğine sahiptir, böylece herhangi bir yeni veri tabanı içeriği
yayımlandığında, profilinize otomatik olarak eklenebilir.
EDS’de taranabilen veri tabanları için yeni içeriğin yönetilmesinin genellikle iki adımlı bir süreç
olduğunu unutmayın.
1. Veri tabanını profilinize ekleyin (eğer otomatik eklemeyi etkinleştirmediyseniz).
2. Daha sonra, veri tabanı EDS’den yayıncı platformuna tam metin bir bağlantı gerektiriyorsa, uygun
CustomLink (Özelleştirilmiş Bağlantı) eklemeniz gerekir. CustomLink ekleme talimatları için burayı
tıklayın.

Profilinize yeni bir veri tabanı ekleme
Otomatik ayarınız ne olursa olsun, arama deneyiminizi özelleştirmek için EDS profilinize veri tabanı
eklemeniz veya profilinizden veri tabanı çıkarmanız gerekebilir. EDS profilinize yeni bir veri tabanı
eklemek isterseniz:
1. Customize Services (Hizmetleri Özelleştir) sekmesini tıklayın.
2. Choose Profile (Profil Seç) açılır listesinden, EBSCO Discovery Service profilini seçin.
3. Databases (Veri Tabanları) alt sekmesini tıklayın.
4. Sol üst köşede bir açılır menü, Show: All (Göster: Tümü) olarak ayarlanmıştır.
5. Profile eklemek üzere kullanılabilir veri tabanını göstermek için açılır menüyü kullanarak bu seçeneği
Show: Disabled (Göster: Devre Dışı) olarak değiştirin.
6. Eklemek istediğiniz her veri tabanı için Enable (Etkinleştir) sütununu On (Açık) olarak ayarlayın.
7. Submit’i (Gönder) tıklayın. Veri tabanı artık profilinize eklenmiştir.

Yeni İçeriği Otomatik Olarak Etkinleştirme Ayarı
Content Automatically Enabled Setting (İçeriği Otomatik Olarak Etkinleştirme Ayarı), EDS’de
taranabilen yeni bir veri tabanı çıktığında profilinizi otomatik olarak eklemek üzere yapılandırmanızı
sağlar. Şu anda, bu ayar, hem ana EDS sistemi tarafından oluşturulan profiller hem de yöneticiler
tarafından oluşturulan özel profiller için varsayılan olarak "No (Hayır)" konumundadır.
No (Hayır) olarak ayarlandığında, yeni EDS içeriği erişime açıldığında belirtilen EDS profiline el ile
eklenmesi gerekir. Aşağıdaki adımları uygulayarak belirli içeriği ekleyebilirsiniz.
Yes (Evet) olarak ayarlandığında, tüm yeni içerik otomatik olarak belirtilen EDS profiline eklenecektir.
Bu, son kullanıcıların işlem yapması gereken hesap yöneticisi olmadan metadataları aramasına izin
verir. Tam metinlere bağlantıyı etkinleştirmek için, yöneticilerin en yukarıda 2. maddede belirtildiği
gibi bağlantıyı etkinleştirmeleri gerekeceğini unutmayın.

Yeni içeriğin otomatik olarak eklenmesini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için:
1. Customize Services (Hizmetleri Özelleştir) sekmesine tıklayın.
2. Choose Profile (Profil Seç) açılır listesinden, değiştirmek istediğiniz profili seçin.
3. Databases (Veri Tabanları) alt sekmesini tıklayın.
4. New Content Automatically Enabled (Yeni İçeriği Otomatik Olarak Etkinleştir) parametresini Yes
(Evet) / No (Hayır) olarak ayarlayın.

5. Değişikliklerinizi kaydetmek için Submit’i (Gönder) tıklayın.
Veri tabanlarını profilinizden kaldırma
Bir veri tabanını EDS profilinizden kaldırmak isterseniz:
1. Customize Services (Hizmetleri Özelleştir) sekmesine tıklayın.
2. Choose Profile (Profil Seç) açılır listesinden, EBSCO Discovery Service profilini seçin.
3. Databases (Veri Tabanları) alt sekmesini tıklayın.
4. EDS profilinden devre dışı bırakmak istediğiniz her veri tabanı için Enable (Etkinleştir) ayarını Off
(Kapalı) olarak ayarlayın.
5. Submit’i (Gönder) tıklayın. Veri tabanı artık profilinizden kaldırılmıştır.

