Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Πληροφορίες για το OpenAthens
Το OpenAthens είναι εργαλείο διαχείρισης πρόσβασης στις ηλεκτρονικές πηγές που αξιοποιείται από τη
Βιβλιοθήκη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Το εργαλείο αυτό παρέχει στους εγγεγραμμένους
φοιτητές, ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό, τη δυνατότητα πρόσβασης στις ηλεκτρονικές πηγές
πληροφόρησης (βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικά περιοδικά, ηλεκτρονικά βιβλία, κ.ά.) της Βιβλιοθήκης
εκτός πανεπιστημιακού δικτύου.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Πρόσβαση στο OpenAthens?
Η πρόσβαση στο My Athens γίνεται μέσω προσωπικών κωδικών που προμηθεύονται οι φοιτητές από το
Πανεπιστήμιο. Είναι οι ίδιοι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για πρόσβαση στην Διαδικτυακή Πύλη των
Φοιτητών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο OpenAthens από
την ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης ή εναλλακτικά θα δείτε το λογότυπο του OpenAthens όταν συνδεθείτε
για πρώτη φορά μέσω της σύνδεσής My EUC Login που βρίσκεται στην επάνω δεξιά πλευρά της
ιστοσελίδας του πανεπιστημίου.

Επισκεφτείτε την σελίδα της βιβλιοθήκης και κάνετε κλικ στο OpenAthens

Κατά την πρόσβαση στο OpenAthens θα εμφανιστεί μια εικόνα σύνδεσης (βλ. Παρακάτω).
Κάνοντας κλικ στην λέξη Login θα μεταβείτε στη σελίδα σύνδεσης
Σας συμβουλεύουμε να ξεκινήσετε την έρευνά σας αφού συνδεθείτε πρώτα με το OpenAthens και στη
συνέχεια να επισκεφτείτε τις βάσεις δεδομένων του ενδιαφέροντος σας και όχι το αντίστροφο.

Κάνοντας κλικ θα μεταβείτε στη σελίδα σύνδεσης.

Η επιτυχής σύνδεση θα σας μεταφέρει στη σελίδα MyAthens.

........................................................................................................................................................................

Συμβουλές για την ευκολότερη αναζήτηση στο OpenAthens.


H Αρχική σελίδα του OpenAthens απαριθμεί όλες τις σημαντικές υπηρεσίες παροχής
πόρων αλλά όχι όλες τις βάσεις δεδομένων. Για παράδειγμα, η βιβλιοθήκη του EUC έχει
συνδρομή σε περισσότερες από 40 βάσεις δεδομένων της EBSCO και περισσότερες από
15 βάσεις δεδομένων της Proquest. Η βιβλιοθήκη παρέχει πρόσβαση σε 130+ βάσεις
δεδομένων.



Για μια πιο λεπτομερή περιγραφή του τι προσφέρει η βιβλιοθήκη EUC μπορείτε να
ελέγξετε τις ιστοσελίδες library guides και EUC e-journals and databases της
βιβλιοθήκης. Επιπλέον μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί “show more resources” για
σύντομες περιλήψεις των κύριων βάσεων δεδομένων.



Tο εργαλείο EBSCO Discovery Service (αριστερά) πρέπει να είναι η αφετηρία της έρευνας,
αφού παρέχει εύκολη πρόσβαση σε ολόκληρη τη συλλογή της βιβλιοθήκης μέσω ενιαίας
αναζήτησης. Μόνο για τις βάσεις Qualex, Sakkoula Online, Leginet πρέπει να έρθετε σε
επικοινωνία με την βιβλιοθήκη για κωδικούς.



Το εργαλείο CORE Discovery (δεξιά) προσφέρει την δυνατότητα αναζήτησης μόνο σε
πληροφορίες ανοικτής πρόσβασης. 216,000,000+ άρθρα από 10,000 παρόχους
δεδομένων.



Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να επισκεφτείτε τη σελίδα EBSCO EDS από τη λίστα των
βάσεων για να δείτε τι άλλο προσφέρει η EBSCO.



Αρχίστε την έρευνα σας ή διαλέξτε Advanced Search.



Το περιεχόμενο που συνδέεται με το EBSCO Discovery Service (EDS) είναι διαμορφώσιμο,
παρέχοντας επιλογές με ευκαιρία επέκτασης. Για παράδειγμα, μπορείτε να στοχεύσετε
τα αποτελέσματα αναζήτησης να προέρχονται από συγκεκριμένο συγγραφέα, περιοδικό
ή ότι οι λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιείτε περιλαμβάνονται στην περίληψη κάθε
αποτελέσματος.



Επιπλέον, μπορείτε να περιορίσετε την αναζήτησή σας σε αποτελέσματα πλήρους
κειμένου, παρόμοια θέματα, γλώσσα, συγκεκριμένη ημερομηνία περιόδου
δημοσίευσης.



Ένας μικρός αριθμός βάσεων δεδομένων χρειάζονται επιπρόσθετους κωδικούς. (Qualex,
Sakkoula Online, Leginet). Πρέπει να έρθετε σε επικοινωνία με την βιβλιοθήκη για
κωδικούς.



Παράδειγμα σελίδας αποτελεσμάτων

Εναλλακτικά το OpenAthens είναι επίσης διαθέσιμο μέσω της σύνδεσης My EUC Login.

Θα μεταφερθείτε στην σελίδα σύνδεσης. Εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό
πρόσβασης για πρόσβαση στις εκπαιδευτικές σας πλατφόρμες και θα δείτε το λογότυπο του
OpenAthens κάτω από το All My Portals: Everything

