


 Înregistrarea şi utilizarea unui cont personal 1.
Motorul de căutare în modul de bază, cu posibilitatea de a selecta modul de căutare avansată 2.
Accesarea listelor de titluri, în funcție de domeniul de care aparțin acestea 3.
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 Motorul de căutare avansată permite căutarea de
documente, în funcţie de diferite criterii. Pentru
început, se vor completa câmpurile destinate
cuvintelor-cheie, se vor crea legături între ele prin
operatori logici, iar apoi se va selecta unul dintre
criteriile după care se va face căutarea.

 Pentru a rafina căutarea, se va selecta și un interval
temporal sau un domeniu de interes.

 Pentru afișarea exclusivă a rezultatelor cu acces la
textul integral, trebuie selectată opțiunea
„Subscribed publications”.



Rezultatele căutării pot fi sortate după diferite criterii 1.
Prin selectarea articolelor de interes, se pot exporta totodată și referințele aferente lor 2
Pentru fiecare rezultat, se poate previzualiza rezumatul 3 sau se poate accesa textul integral 4 (în format PDF).
Caseta de reorganizare a rezultatelor obținute 5

1

2

3

4
5



De pe pagina de rezultate, printr-un click pe titlul unui articol, se va ajunge la pagina dedicată acestuia.
 Accesul la articolul integral, în format PDF 1.
 Exportul referinței, în format BibTEX, Endnote, RefWorks 2.
 Cuprinsul documentului 3, prin care se poate naviga către secțiunile de interes sau către imagini, tabele și grafice.
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 Pentru a beneficia de posibilitatea salvării întregului parcurs de căutare sau de activarea unei alerte de înştiinţare despre apariţia unui nou articol corespunzător 
ultimelor filtre de analiză selectate, trebuie activat un cont personal, din tab-ul „Sign in” 1. Apoi, se selectează „Not Registered?” 2. La apariția casetei 3, se 
completează formularul. La final, apăsați „Register”. Astfel, contul personal va deveni activ 4.

 Din momentul conectării la contul personal, în partea 
dreaptă a oricărei pagini de navigare, va fi prezentă tot 
timpul caseta 4. Din această casetă, printr-un click pe 
numele utilizatorului, se poate naviga imediat către 
meniul contului personal.
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