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Pagina principală 

Din pagina principală se pot iniţia căutări de documente, folosind motorul de căutare al 
bazei de date, fie modulul de bază  (1) , fie în modul “avansat” (a).

Tot din pagina principală se pot accesa titlurile dintr-o anumită arie de subiecte (2), în 
mod arborescent, de la aria de subiecte până la articol, se pot accesa toate documentele de acelaşi 
tip dintr-o arie de subiecte sau newsletter-ele Whiley-Blackwell.
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Rezultatele cáutárii 

În pagina de rezultate sunt disponibile următoarele informaţii şi opţiuni:

(1) Este afişat numărul de rezultate găsite şi criteriile după care s-a facut căutarea
(2) Salvarea listei de rezultate;
(3) Editarea criteriilor de căutare;
(4) Acesarea rezumatului, a referinţelor sau a textului integral al documentului;
(5) Descărcarea citărilor sau/şi rezumetelor documentelor selectate, în format text sau 

exportarea lor în EndNote;
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A�işarea documentelor 

În pagina fiecărui document sunt prezente informaţii bibliografice despre acesta, 
împreună cu coperta revistei/cărţii din care provine şi un rezumat. Din aceeaşi pagină există 
posibilitatea de a acesa referinţele, textul integral sau articole relaţionate documentului (2).

Fiecare document poate fi salvat în contul personal (vezi pagina 6) sau se pot exporta 
citările acestuia (1). Deasemenea există un meniu suplimentar unde aveţi informaţii despre revista
sau cartea accesată.(3)
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Contul personal şi bara de instrumente 

Pentru a beneficia de toate facilităţile oferite de platforma Whiley-Blackwell este recomandată 
utilizarea unui cont personal. 

Contul personal se poate înregistra accesând opţiunea “Register” din caseta din dreapta sus a paginii şi 
completând câmpurile cerute. 

După înregistrarea unui nou cont sau daca deja aveţi unul, folosiţi adresa de email şi parola cu 
care v-aţi înregistrat şi accesaţi contul. 

După accesarea contului vi se va pune la dispoziţie bara de instrumente. Din bara de instrumente puteţi 
accesa titlurile, articolele sau listele de rezultate salvate în timpul utilizărilor anterioare ale platformei. 

Accesandâ opţiunea “My Profile” puteţi modifica informaţiile legate de contul personal sau 
schimba adresa de email sau parola, dar în același timp puteţi modifica componenta listelor de titluri, 
articole sau de rezultate salvate anterior.  
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