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CAB Abstracts uygulamalı yaşam bilimleri alanında en geniş bibliyografik veri tabanını sizlere sunar. 150’den
fazla ülkede 50’den fazla dilde yazılmış ve diğer veri tabanlarından erişemeyeceğiniz büyük miktardaki
bilgiye CAB Abstracts ile ulaşabilirsiniz. Konu kapsamını tarım, ormancılık, insan beslenmesi, veterinerlik, tıp
ve çevre oluşturur.
•

En kapsamlı tarım ve ilgili uygulamalı yaşam bilimleri kaynağı,

•

Birden fazla platformdan erişilebilen, tamamen taranabilir bibliyografik veri
tabanı,

•

1973 yılından itibaren 5.2 milyondan fazla kayıt,

•

İngilizce özetçeler (Abstract),

•

Her yıl eklenen 200.000’den fazla yeni kayıt,

•

Yıllık olarak eklenen 7.000 dergi,

•

Diğer belgeler; dergiler, kitaplar, kitap bölümleri, gri yayınlar, konferans
bildirileri,

•

Uzmanlar tarafından gerçekleştirilen konu sınıflaması ve indekslemesi,

•

Tüm çekirdek dergiler — ilgili başlıklar

•

Gelişmekte olan ülkeleri de kapsayan mükemmel bir uluslar arası içerik,

•

150’den fazla ülke ve 50’den fazla dilde kayıtlar,

•

Özel olarak tasarlanmış indeksleme dili — CAB Thesaurus

•

Farklı platformlara tam metin linkleme...
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CAB Full Text 140 dergi ve 250 toplantı bildirisini içerir. İçeriğinde yaklaşık 45.000 tam metin makale
bulmak mümkündür ve 2009 yılında tam olarak hizmete sunulacaktır.

CAB Full Text’in amacı nedir?
•

Bulunması zor olan ve bilimsel topluluk tarafından
kaybedilmiş materyallerin korunması ve arşivlenmesi,

•

Bu dokümanların CAB Abstract'ta tarandıktan sonra
kolayca bulunmasına imkan vermek,

•

Bulunması zor dokümanların bulunmasını
kolaylaştırarak kullanıcıların zamanını koruma

•

CAB Abstract kullanarak tarama yapan ve indeks
düzeyinde bilgiye ulaşan kullanıcıların beklentilerini
tam olarak karşılayabilmek,

•

Bir ana konu çerçevesindeki tüm literatüre sahip
olmak,

•

Konferans tutanaklarının bilimsel çevrede yayılmasını
sağlamak,

•

En son araştırmalardan ilgili araştırmacıları haberdar
etmek.
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Compendia Nedir?
CABI Compendia bilimsel bazlı medya formatlarının kullanıcı dostu platform ile sunulduğu bir multimedya
ansiklopedisidir. Kamu, özel ve geliştirme üzerinde çalışan anahtar organizasyonlar ile birlikte geliştirilmiştir.
Compendia kapsamındaki anahtar konular;
•

Mahsul koruma,

•

Ormancılık,

•

Hayvan sağlığı ve koruması,

•

Su Kültürü’dür.

Compendia’yı tek yapan nedir?
•

Spesifik konularda kapsamlı veri serileri,

•

Demografik, ekonomik ve istatistiki veriler,

•

Geniş elektronik kütüphane,

•

Geniş bibliyografya,

•

Geniş görsel veri tabanı,

•

Uyumlu haritalar,

•

Tanı ve karar verme uygulamaları,

•

Gelişmiş arama fonksiyonları,

•

Kullanıcı dostu navigasyon,

•

Raporlama ve not alma fonksiyonları,

•

CAB Abstract ile linkleme
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Uluslararası araştırmalar için köklü bir
sağlık veri tabanı...
•

Global erişim; diğer veri tabanları tarafından kapsanmayan uluslar arası literatür, Global Health
aracılığıyla tamamen global bir perspektif ile kullanıcılara sunulur.

•

Tekil; İçerikte yer alan dergilerin %60’ına yalnızca Global Health üzerinden erişilir.

•

Seçilmiş koleksiyon; Literatür konu uzmanları tarafından oluşturulmuştur. Yalnızca ilgili
kaynaklar sisteme dahil edilir ve içerik editoryal takım tarafından desteklenir.

•

Kapsam; Global Health uluslar arası ve bölgesel bazda tüm sağlık konularını kapsar.

•

Birden fazla platformda tam taranabilir bibliyografik veri tabanı,

•

1973’ten günümüze 1.2 milyondan fazla kayıt,

•

Her yıl eklenen 100.000’den fazla kayıt,

•

5.000’den fazla bilgi kaynağı; kitaplar, kitap bölümleri, raporlar, konferans tutanakları, patentler,
tezler, elektronik yayınlar v.b. Bunların 3.000’den fazlası yalnızca Global Health içinde yer alır.

•

•

İçerikte yer alan otorite dergiler;
•

BMA National Medical Association

•

Evidence-Based practice for Public Health (Lamar Soutter Library, Massachusetts)

•

Core Public Health Journal Project (US Medical Library Association)

•

World Public Health Association

Bilgiler 158 ülke ve 50 dilde bibliyografik bilgiler yer alır. Kaynak özetlerinin %97’si İngilizce, %
14’ü ise İngilizce olmayan dillerden oluşmaktadır.

•

Erişimi kolaylaştırmak için geliştirilmiş kontrollü indeksleme dili.
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