Hvordan søke frem en pakke/tidsskrift
Via hovedmenyen i SFX kan du søke opp targets (pakker) og objects (titler).

Targets
Et target kan sammenlignes med det vi kjenner som en pakke.
For å søke frem et target gjør du følgende:
Velg targets fra menyen under Data Management og KBmanager:

Du får da en liste over targets.
Du kan velge å vise alle (default) eller kun de som er aktive eller inaktive. En aktiv pakke betyr at
minst ett tidsskrift i pakken er aktivert for din institusjon.

Hvis du søker etter en bestemt pakke kan du filtrere listen ved å skrive inn et søkeuttrykk i
filtreringsboksen.

Så lenge søkeuttrykket finnes i tittelen til pakken vil du få treff, uavhengig av hvor ordet befinner seg.
MERK: tittelen må skrives eksakt som den er registrert og alle mellomrom må erstattes med «_», eks:
global_sound. Det kan derfor lønne seg å skrive inn bare en del av navnet, f.eks. «ebsco». Du vil da få
ei liste over alle pakker som inneholder denne søketermen og kan velge fra lista.
Når du klikker på Go får du en liste over pakker som stemte overens med søkeuttrykket.
Noen pakker har underordnede pakker. For å se en oversikt over disse kan man klikke på +-tegnet til
venstre for tittelen.

For å lukke oversikten klikker man på –-tegnet.

For informasjon om hvordan aktivere pakker, se veiledning Hvordan aktivere pakker og enkelttitler.

Objects
Et object kan sammenlignes med et tidsskrift.
For å søke opp objekter/tidsskrifter i SFX velger du (objekter) objects fra menyen under Data
Management og KBmanager:

Du får da en søkeskjerm:

Her kan du søke kjente egenskaper som tittel, ISSN og en rekke andre muligheter. Flere felt kan
kombineres for å spisse søket ytterligere.

Tittelfeltet kan kvalifiseres til at det skal begynne med søkeuttrykket, være eksakt lik eller kun
inneholde søkeuttrykket.
Ved å klikke på Search får du opp en liste over tidsskrifter som ga treff.

Ved å klikke på tittelen eller på «V-knappen» kan du se mer informasjon om tidsskriftet.

Ved å klikke på «P-knappen» får du se hvilke target/pakker tittelen er en del av.
For informasjon om hvordan aktivere tidsskrifter, se veiledning Hvordan aktivere pakker og
enkelttitler.

