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1. Buka e-resources.perpusnas.go.id dan login menggunakan nomor anggota dan
password yang diinput saat pendaftaran.

2. Tampilan setelah login akan seperti ini.



3. Scroll ke bawah dan temukan Cambridge University Press, lalu klik Tautan.

4. Setelah itu akan diarahkan ke Cambridge University Press dengan tampilan seperti
ini, kemudian ceklis (✔) pada Only search content I have access to agar hasil
pencarian hanya menampilkan koleksi yang dilanggan / bisa diakses secara full text.
Anda bisa langsung ketikan kata kunci pada kolom pencarian (gunakan bahasa
inggris) misalkan “English Literature” lalu klik tombol Search (ikon kaca pembesar
disebelah kanan kolom pencarian). Atau bisa pilih Browse by subject jika ingin melihat
subjek apa saja yang tersedia pada database ini.



5. Berikut adalah tampilan hasil dari pencarian kata kunci “English Literature”. Hasil yang
ditampilkan adalah artikel dan buku yang dapat diakses. Setelah ini kita dapat langsung
mengakses artikel dan buku yang kita perlukan atau kita dapat mempersempit pencarian
lai dengan memilih beberapa pilihan yang berada di sebelah kiri seperti Access,
Content type, Author, Publication date, Subject, dan seterusnya. Tetapi jika hasil
pencarian yang ditampilkan telah dirasa cukup dengan yang kita cari kita bisa
menghiraukan pilihan tersebut.

6. Untuk mengakses dan mengunduh artikel kita dapat langsung klik pada pilihan PDF.



Berikut adalah tampilan setelah kita klik PDF pada artikel yang ingin kita baca. Kita dapat

mengunduh artikel tersebut dengan mengklik tombol unduh ( ) yang berada di bagian
atas kanan.

Setelah klik tanda unduh akan muncul text box untuk menyimpan artikel di perangkat
Anda seperti pada gambar dibawah ini.

Anda dapat menyimpan artikel dengan judul yang disarankan seperti pada gambar atau
mengubahnya sesuai dengan keinginan Anda agar mudah ditemukan. Klik Save dan
artikel akan langsung tersimpan di perangkat Anda.



7. Selanjutnya untuk mengunduh buku digital Anda bisa mengunduh per bab dengan
memilih PDF seperti gambar di bawah ini.

Atau Anda juga bisa mengunduh file PDF dalam bentuk zip dengan klik Select All pada
Actions for selected content, lalu klik Download PDF (zip). Setelah klik Download
PDF (zip) akan muncul text box konfirmasi seperti di bawah ini.



Klik Confirm dan buku akan langsung terunduh ke perangkat Anda seperti pada tanda
panah merah di bawah ini.

Setelah itu, untuk melihat buku yang telah tersimpan Anda bisa klik kanan pada bagian
yang ditunjuk panah merah, contohnya seperti gambar di bawah ini.

Klik Show in Folder dan Anda akan diarahkan ke tempat penyimpanan buku yang
telah diunduh di perangkat Anda seperti pada gambar di bawah ini. Selesai.


