HIGHLIGHTS – INDONESIA’S NATURE T RIAL

SILAHKAN AKSES KE NATURE.COM MELALUI PORTAL PERPUSTAKAAN
ANDA
Dipublikasikan pertama kali pada tahun 1869, Nature adalah jurnal internasional
mingguan terkemuka yang menerbitkan penelitian peer-review terbaik di semua
bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan originalitas, keutamaannya,
ketepatan waktu dan kesimpulan yang luar biasa.
Kualitas dan reputasi Nature tidak dapat tertandingi, kami menjaga proses editorial dengan ketat
sehingga Nature menjadi jurnal multidisiplin yang paling banyak disitasi dengan impact factor tertinggi.
Nature akan terus menginspirasi dan menyediakan informasi bagi peneliti, dokter, akademisi dan pakar
industri di seluruh dunia.

http://nature.com atau http://www.nature.com/nature/index.html

PERKEMBANGAN ASIA TE NGARA DI (NATURE INDEX)
1 September 2015 - 31 Agustus 2016
Subjek/ Jurnal: Kesemuanya
Tabel (sebelah kanan) merupakan jumlah seluruh output penelitian untuk
Indonesia yang diterbitkan antara 1 September 2015 - 31 Agustus 2016, yang
dilacak oleh Nature Index. Grafik donat untuk melihat WFCoutput untuk setiap
bidang ilmu. Output penelitian yang sama dikelompokkan oleh subjek. Artikel
dapat mewakili lebih dari satu bidang ilmu. Untuk informasi lebih lanjut dalam
memahami kontribusi penelitian di Indonesia, kita dapat mengakses data tersebut
melalui situs Nature Index (http://natureindex.com).
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P ER K EM B AN GA N I ND ON E S I A

TIPS UNTUK MENGAKSES NATURE.COM
Buka www.nature.com
Step 1.

Step 2.

Ketik di http://nature.com
pada browser.

Klik pada tanda panah
dan pilih "Nature" di bawah Jurnal A -Z

TIPS UNTUK MENGAKSES DI J URNAL NATURE
Buka nature.com : http://www.nature.com/nature/index.html

Tentang archive

Tentang issue terbaru

Tentang artikel
penelitian terbaru

Download versi PDF
lengkap
Download PDF
interaktif di
ReadCube

Bagikan artikel ini

Informasi sitasi
dengan CrossRefs &
Scopus

Export artikel ini

MENGGUNAKAN FUNGSI PENCARIAN DASAR

Klik di pencarian

Ketik keyword anda di sini

MENGGUNAKAN FUNGSI PENCARIAN ADVANCED
Advance search untuk pencarian
lebih detail dengan
menggunakan dengan dan atau
contoh : untuk “ebola”
Bias : ebola AND pandemic
ebola OR pandemic
“ebola” AND “west africa”

Cari berdasarkan Penulis

Nature Immunology

Cari berdasarkan Judul
Cari berdasarkan Judul Jurnal

Cari berdasarkan Volume atau
Halaman

MENGGUNAKAN SUBJEK D I NATURE.COM

Anda bisa menjelajah platform melalui klasifikasi Subjek, misalnya, Biologi, Ilmu Alam & Sains,
Ilmu Kesehatan, Ilmu Fisika, dan Komunitas Sains.

NOTA LANJUTAN: ALTMETRICS

Setiap artikel yang diterbitkan pada nature.com akan memiliki skor Altmetric melekat padanya. Skor
tersebut dihitung, menurut altmetric.com melalui algoritma otomatis. Ini merupakan hitungan penilaian
dari jumlah perhatian (capaian) yang telah diberikan kepada sebuah artikel.

Mengapa dinilai?
Hal ini dilakukan untuk mencerminkan jangkauan relatif setiap jenis sumber.
Hubungi tim Springer Nature Indonesia melalui
marketing.apac@springernature.com untuk informasi lebih lanjut

