
Ghid de utilizare



 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 rezultatelor, în funcție de 
domeniul de care aparțin acestea 3.

 Accesarea rezultatelor, în funcție de tipul 
documentului 4.

 Accesarea titlurilor, în funcție de tipul de 
publicației 5.
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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.

 Pentru a rafina căutarea, se va 
selecta și un interval temporal.

 Pentru afișarea exclusivă a 
rezultatelor la care există acces la 
textul integral, nu trebuie selectată 
opțiunea „Include Preview-Only 
content” 2.

Căutare avansată
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 Pentru afișarea rezultatelor cu 
acces la textul integral, nu trebuie 
selectată opțiunea „Include 
Preview-Only content” 1.

 Rezultatele căutării pot fi sortate 
după diferite criterii 2.

 Textul integral (în format PDF) se 
accesează prin „Download PDF” 3.
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De pe pagina de rezultate, printr-un click pe „Full text (PDF)”, se ajunge la pagina dedicată articolului dorit.
 Descărcarea articolului integral, în variantă PDF 1.
 Exportul referinței, în format BibTEX, Endnote, RefWorks 2.
 Crearea unei alerte, pentru primirea unei înștiințări la publicarea unui nou articol (pentru această opțiune trebuie activat 

un cont personal) 3.
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 Tab-ul către informații suplimentare despre revista în care a 
fost publicat articolul 4.

 Tab-ul către vizualizarea bibliografiei 5.
 Tab-ul către informații suplimentare despre articol 6.
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 Pentru a activa un cont personal, se selectează tab-ul „Sign up/ Log in” 1. La apariția casetei 2, se completează spațiile libere 
din formularul aflat la secțiunea „Don’t have an account?”. După înregistrare, apare mesajul 3 și se selectează „Continue”. 
Astfel, contul personal devine activ.

 Din momentul conectării la contul personal, în partea 
superioară a oricărei pagini de navigare 4, va fi prezent 
numele utilizatorului.
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Întrebări și sugestii: 
events@enformation.ro

Strada Vasile Lascăr, nr. 179, sector 2, 
020498, București

Telefon: +40212102096

mailto:office@enformation.ro
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