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În pagina principală aveţi informaţii despre cele mai recente imagini din domeniu 1, partea centrală 2
este dedicată anunţurilor iar în partea de jos 3 a paginii găsiţi adrese către informaţii pentru autori,
bibliotecari, studenţi, membri APS.
Se pot iniţia căutari de documente, folosind motorul de căutare al bazei de date 4, fie în modul avansat 5.
Titlurile revistelor se pot accesa din tabul “Journals” 6 sau “Browse” 6.

Înainte de a începe o căutare ar fi indicat să accesaţi contul
personal 7 din tabul “Log in” aflat în partea dreaptă sus a
paginii de start, lângă caseta 4.
În cazul în care nu aveţi un cont personal, vă puteţi crea unul
prin accesarea adresei “Create an account” 8.
Prin completarea spaţiilor libere şi un click pe butonul
“Create Account”, în câteva momente vi se va genera contul
personal 9.
9

Rezultatele căutării

În pagina de rezultate sunt disponibile următoarele informaţii şi opţiuni:
(1) Este afişat numărul de rezultate găsite şi criteriile după care s-a făcut căutarea
(2) Rezultatele găsite pot fi sortate în funcţie de relevanţă, cele mai noi documente,
citări, cele mai vechi documente
(3) Editarea criteriilor de căutare
(4) Acesarea documentului
(5) Descărcarea referinţei unui document
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În pagina fiecărui document sunt prezente: abstractul împreună cu imaginile A prezente în text 1,
informaţii despre autori 2, informaţii suplimentare împreună cu materialele anexate 3 (unde este cazul B),
referinţe 4.
Pentru a accesa informaţiile suplimentare sau referinţele, trebuie să daţi click pe semnul “+” 5.
Puteţi naviga uşor către aceste domenii, din caseta aflată în partea stângă 6.
Documentul întreg îl puteţi accesa din tabul “PDF” 7.
Informaţii suplimentare despre revistă găsiţi în partea de jos a paginii 8.

