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1. Jalankan aplikasi browser internet (chrome, firefox, atau
opera)

2. Ketikkan alamat url : https://onesearch.id/ sehingga tampil
seperti ini :

3. Pencarian dapat dilakukan dengan mengetik kata kunci
pencarian buku atau eresources yang akan dicari, misalkan
pencarian terkait “Jamu Indonesia”

https://onesearch.id/
mailto:nadiarahmahh@gmail.com
https://onesearch.id/
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Klik button “Cari” pada samping kotak ketikan kata
kunci. Maka akan tampil halaman dengan koleksi yang berisi
mengenai Jamu Indonesia dari berbagai sektor

4. Untuk hasil yang spesifik, pencarian dapat menggunakan
filter pencarian yang ada di samping hasil pencarian
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Misalkan filter pencarian berdasarkan Format: Journal.

Maka halaman akan menampilkan hasil pencarian dengan
format Journal dan terdapat informasi lokasi, repository, IOS,
Nomer IOS terdaftar serta ketersediaan secara online

5. Scroll kebawah untuk melihat lebih banyak koleksi atau klik
next pada pagination yang ada di paling bawah
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6. Untuk dapat mengakses repositori koleksi, klik salah satu
URL IOS Number pada lokasi repositori koleksi yang
diinginkan. Misalkan pada judul koleksi berikut dan
repositori pada Jurnal Mikrobiologi Indonesia

Maka akan tampil halaman informasi dari koleksi tersebut
seperti deskripsi koleksi, sektor perpustakaan atau institusi
yang menyediakan koleksi serta lokasi koleksi tersebut
berada.
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7. Jika perpustakaan menyediakan koleksinya dalam bentuk
online, maka terdapat informasi Online Access. Klik pada url
online access seperti berikut

Sistem akan menghubungkan dengan alamat repositori
koleksi yang sudah didaftarkan oleh sektor atau institusinya

8. Untuk pencarian keterkaitan dapat menggunakan IOS Link
sebagai berikut

Klik pada salah menu, misalkan IOS Explorer untuk hasil
pencarian dengan metode graph
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Maka sistem akan menampilkan halaman
explorer.onesearch.id seperti berikut

9. Ketikan kata kunci sebagai pencarian di kolom pencarian
sebelah kiri. Misalkan kata kunci “pertanian”

Maka halaman akan menampilkan tree yang berkaitan
dengan kata kunci. Kemudian disebelah kanan tree terdapat
artikel, repositori, dan institusi yang berkaitan dengan kata
kunci yang dimasukan
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Untuk hasil yang spesifik, klik pada kategori yang diinginkan
maka akan menampilkan kategori yang lebih spesifik lagi
seperti berikut

10. Klik pada kategori terpilih misal seperti berikut
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Maka akan menampilkan dokumen yang berkaitan dari hasil
pencarian


