
FeedNavigator on avattu - uusinta tietoa 
reaaliajassa  

  
  

     

  

Terkko Online -sivuilla avattiin elokuun lopulla Terkon uusin innovatiivinen 
palvelu FeedNavigator. Se on tehokas uutuusseurantaväline, joka välittää 
jatkuvalla syötöllä lähes 800 lähteestä lääketieteeseen liittyvää viimeisintä 
artikkeli- ja uutistarjontaa.  

Sen avulla on mahdollista seurata yhden palvelun kautta  

• satojen lääketieteellisten lehtien uusimpia julkaistuja artikkeleita,  
• selata terveysalan valikoituja blog-palveluita (verkkopäiväkirjoja),  
• pysyä ajan tasalla keskeisissä terveysuutisissa ja  
• saada nopeasti tietoa Helsingin yliopiston tutkijoiden lääketieteellisistä 

julkaisuista, jotka löytyvät palvelun ’University of Helsinki’ -valikon 
kohdasta ’Researchers’.  

Mukana palvelussa on jo satoja merkittäviä lehtiä – muun muassa Nature, 
Nature Medicine, Science, BMJ, Pediatrics, PloS Medicine, Journal of 
Biology, EMBO Journal, Bioinformatics, Gut, Human Molecular Genetics jne. 
Palveluun liitetään uusia lehtiä sitä mukaa kuin niiden kustantajat alkavat 
tukea RSS-syötettä.  

FeedNavigator koostaa useista lähteistä tulevaa RSS-syötettä (feed) helposti 
käytettäväksi yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. FeedNavigator työskentelee 24 
tuntia vuorokaudessa ja hakee tiedot reaaliajassa.  
Käyttäjä voi valita, mitä lähteitä hän haluaa seurata ja yhdellä klikkauksella 
koska tahansa vilkaista 20 minuutin välein päivittyvät uutuusartikkelit. - 
Palvelu on kaikille avoin, eikä siihen tarvitse rekisteröityä.  

Räätälöi itsellesi tarpeenmukainen kokonaisuus  

Palvelun tietolähteistä on mahdollista räätälöidä itselleen parhaiten soveltuva 
kokonaisuus. Valitse haluamasi lehdet, uutispalvelut ja muut lähteet, niin 
pystyt seuraamaan tehokkaasti vain itseäsi kiinnostavia lähteitä. FeedNavigator 
muistaa tekemäsi valinnat ja näyttää seuraavilla avauskerroilla uusimmat 
julkaisut vain haluamistasi lähteistä (Selections). Valintoja voit muuttaa 
milloin vain.  

FeedNavigator sisältää myös tehokkaan hakuoption, jossa julkaisuja voidaan 
hakea tekijän nimellä sekä otsikon ja/tai tiivistelmän sanoilla. Tehdyn haun 
sivuosoitteen voit tallentaa ’Suosikkeihisi’ (Favorites), ja siten seurata omaa 
intressialuettasi helposti saman linkin kautta.  

Tämän nopeampaa ja käyttäjän kannalta yksinkertaisempaa ei uutuusseuranta 

  



voi olla.  

Terkon asiakkaat oivaltaneet palvelun edut  

Koska FeedNavigatorin RSS-lähteet keskittyvät lääketieteeseen, palvelun 
avaamisesta tiedotettiin erityisesti Meilahden kampuksen opetushenkilöille ja 
tutkijoille sekä HUS:n henkilökunnalle.  

Monet Terkon asiakkaat ovat ennättäneet tutustua palveluun, sillä vajaan 
kuukauden aikana lähdevalintoja (Selections) on talletettu tietokantaan jo 1300 
kpl. Keskimäärin käyttäjä on valinnut 13 lähdettä seurattavaksi.  

• Palvelun tarkempi esittely Terkon elokuun uutisissa 
• FeedNavigator-palvelu 
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