Dacă daţi click pe opţiunea

Pentru utilizatorii noi, care doresc să-si creeze cont nou pentru

ACCESUL

MOBIL

Accesul mobil la articolele ştiinţifice vizează cadrele didactice,
cercetătorii, doctoranzii şi se poate realiza din orice locaţie pe bază de
username şi password.

INREGISTRAREA
ENFORMATION
Accesul mobil în anul 2015 se va realiza utilizând adresa de email
instituţional (de exemplu: @ucv.ro, @central.ucv.ro, @elth.ucv.ro,
@automation.ucv.ro, @camine.ucv.ro, @social.ucv.ro, @cudts.ro, @imst.ro
etc.) şi accesând site-ul www.e-nformation.ro/resurse-2015 pentru bazele
de date ştiinţifice abonate:
Science Direct Freedom Collection (include şi o selecţie de cărţi electronice)
SpringerLink Journals;
Oxford Journals;
Taylor&Francis Journals;
Wiley Online Library;
Cambridge Journals;
IOP Journals;
MathSciNet;
IEEE All-Society Periodicals Package (IEL);
Thomson Reuters (Web of Science Core, Journal Citation Reports,
Derwent Innovations Index);
Scopus,
EXCEPTÂND EBSCO BUSINESS SOURCE COMPLETE, pentru care
modalitatea de acces mobil nu s-a modificat, se va completa formularul
existent pe http://biblio.central.ucv.ro, utilizând adresa de email
instituţional la rubrica „Email”.

acces mobil la resursele abonate (vezi http://biblio.central.ucv.ro sau
http://www.e-nformation.ro/resurse-2015), aceştia trebuie în primul rând
să aibă o adresă de email instituţional (exemple: @ucv.ro, @central.ucv.ro,
@elth.ucv.ro, @automation.ucv.ro, @camine.ucv.ro, @social.ucv.ro,
@cudts.ro, @imst.ro etc.), pe care să o utilizeze în completarea rubricilor,
respectiv Username-ului de pe site-ul http://www.e-nformation.ro/join-us.
Pas 1: Accesaţi http://www.e-nformation.ro/join-us
Pas 2: Crează-ţi cont
Pas 3: Completaţi rubricile (utilizaţi adresa de email instituţional)
Pas 4: După completarea rubricilor de mai sus, veţi primi un email (email
1) în care vi se va cere să finalizaţi înregistrarea, dând click pe un link. Dând
click pe link-ul transmis de E-nformation, vi se va deschide o pagină unde
trebuie să completaţi rubricile existente.
Pas 5: După ce aţi completat rubricile de mai sus şi aţi dat click pe SUBMIT,
veţi primi un al doilea email (email 2), în care vi se vor confirma username-ul
şi password-ul şi totodată vi se va comunica faptul că înregistrarea s-a
finalizat. În mail veţi găsi şi link-ul de pe care vă puteţi loga pentru a
beneficia de acces mobil http://www.e-nformation.ro/member-login.
Vă puteţi loga şi intrând pe http://www.e-nformation.ro, unde aveţi în
partea dreaptă sus a paginii LOG IN.
Persoanele care nu au adresă de email instituţional, trebuie să se
adreseze Departamentului IT (Centrul de Calcul - camera nr. 118,
demisol, clădirea centrală a Universităţii din Craiova,
str. A. I. Cuza, nr. 13).
A DOUA ETAPĂ
După ce v-aţi logat apare o pagină cu bară de derulare în care puteti realiza
o cautare federata (în toate bazele de date) sau cautari în fiecare bază de
date în parte.

Acces mobil cautare federata account 2 (Science Direct, Springer, Thomson, Proquest,
OUP, IEEE, Scopus, Sage, Wiley, Emerald, Taylor, Cambridge, IOP, MSN)

vă vor apărea două opţiuni: Accesează (1) şi Detalii (2).
(1) Daca alegeti optiunea Acceseaza vi se va deschide o pagină care vă
oferă două posibilităţi de căutare în bazele de date ştiinţifice abonate de
către Universitatea din Craiova (exceptând Ebsco Business Source
Complete).
(1.a) Dacă doriţi să efectuaţi o căutare în toate bazele de date
ştiinţifice abonate de către Universitatea din Craiova - exceptând
Ebsco Business Source Complete, folosiţi interfaţa unică

(2.a) Dacă doriţi să căutaţi în cadrul unei anumite baze de date,
daţi click pe sigla enformation:

(2) În cazul în care alegeţi opţiunea Detalii, vi se va deschide următoarea
pagină:

Accesând link-ul care apare în pagină
http://enformation2.summon.serialssolutions.com vă vor apărea ca şi
mai sus tot cele două posibilităţi de căutare.
Pagina probabil în timp se va dezvolta cu optţiuni suplimentare.

INREGISTRAREA
EBSCO BUSINESS SOURCE COMPLETE

PRIMA ETAPĂ

Menţionăm faptul că în 2015 accesul mobil se va face utilizând ca adresă de
email, emailul instituţional pentru completarea formularului postat pe site-ul
bibliotecii. Astfel, la “adresa de email”, treceti adresa de email institutional
(exemplu: @ucv.ro, @central.ucv.ro, @elth.ucv.ro, @automation.ucv.ro,
@camine.ucv.ro, @social.ucv.ro, @cudts.ro, @imst.ro etc).
Formularele conţin şi o rubrică “Nume utilizator - userID”. Aici, pentru
EBSCO BUSINESS SOURCE COMPLETE, puteti să utilizaţi orice doriţi dvs.
(nume, prenume, etc).
Ca parolă puteti să vă alegeţi orice parolă doriţi!
Restul câmpurilor le completaţi conform instrucţiunilor.
După ce aţi completat formularul, veţi primi un email în care vi se vor
confirma username-ul, precum şi password-ul.
Accesul mobil prin EBSCO HOST se va face direct de pe site-ul
Bibliotecii → RESURSE ELECTRONICE → ACCES BAZE DE DATE
2015 → Acces mobil EBSCO Host

Pentru utilizatorii care deja au conturi deschise în 2014 pe
baza adresei de email instituţional (accesul mobil realizat până în iulie 2015
de pe pagina http://www.infocercetare.ro), aceste conturi rămân valabile:
Detaliile de logare/autentificare (username = adresa de email instituţional,
parola = cea pe care o utilizaţi şi pe http://www.infocercetare.ro) sunt
aceleaşi doar că vă veţi conecta intrând pe site-ul
http://www.e-nformation.ro/resurse-2015.
În dreapta paginii, sus, aveţi rubrica Log in.
La Username utilizaţi adresa de email instituţional.
La Password tastaţi parola.
În cazul în care, după câteva încercări nu reuşiţi să vă conectaţi, cereţi
resetarea şi trimiterea parolei prin e-mail. Aacest lucru se face prin click
pe Ai uitat parola?.
De asemenea, după ce v-aţi logat, puteţi să vă abonaţi la Newsletter, să vă
actualizaţi informaţiile personale (funcţia, domeniul de interes).
www.biblio.central.ucv.ro

ACCESUL

DIN

CAMPUS

Pentru studenţi, accesul la resursele electronice (cărţi electronice şi
articole ştiinţifice) se poate realiza din campusul universitar
(bibliotecă, laboratoare, cabinete, cămine) pe baza recunoaşterii IPurilor instituţiei. Accesul se poate face în două moduri:
- de pe calculatoarele conectate la Internet prin reţeaua Universităţii
- wireless de pe laptopul personal conectat la reţeaua locală
wireless a Universităţii
Intraţi pe site-ul Bibliotecii Universităţii din Craiova
http://biblio.central.ucv.ro/ → RESURSE ELECTRONICE
Baze de date – carti electronice full-text achiziţionate prin proiectul „Parteneriat

pentru modernizarea şi reorganizarea serviciilor bibliotecilor universitare ” din Fondul Social
European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni!
Accesul este posibil doar din campusul universitar.

Science Direct - cărți electronice fulltext

achiziționate în cadrul Asociaţiei
ANELIS PLUS, de la Editura Elsevier. Acestea pot fi accesate de pe platforma editurii
http://www.sciencedirect.com/.
Pentru vizualizarea titlurilor disponibile, ataşate sub forma unui tabel, daţi click pe Science
Direct.
Accesul este posibil din campus şi mobil prin autentificarea pe bază de cont și parolă (acces
mobil).

Dacă accesaţi Science Direct - cărți electronice fulltext obţineţi o listă de
peste 1500 de cărţi ce pot fi accesate intrând pe site-ul editurii.

Baze de date științifice reviste - articole

BAZE DE DATE ŞTIINŢIFICE ABONATE ÎN CADRUL ANELIS PLUS 2015

I. Baze de date multidisciplinare fulltext

1. ScienceDirect Journals – http://www.sciencedirect.com - Ghid
2. SpringerLink – Journals – http://link.springer.com/ - Ghid
3. Cambridge Journals – http://journals.cambridge.org/ - Ghid
4. Taylor & Francis Journals – http://www.tandfonline.com/ - Ghid
5. Oxford Journals – http://www.oxfordjournals.org - Ghid
6. Wiley Online Library – http://onlinelibrary.wiley.com - Ghid

II. Baze de date de specialitate fulltext

1. IEEE/IET Electronic Library (IEL) – http://ieeexplore.ieee.org - Ghid
2. Institute of Physics Journals – http://iopscience.iop.org/journals - Ghid
3. MathSciNet – American Mathematical Society – http://www.ams.org/mathscinet/ Ghid
4. EBSCO HOST – Business Source Complete – http://search.ebscohost.com

III. Baze de date bibliografice şi bibliometrice

1. THOMSON REUTERS 2015
I. Web of Science – http://webofknowledge.com - Ghid
II. Journal Citation Reports – http://webofknowledge.com - Ghid
III. Derwent Innovations Index – http://webofknowledge.com - Ghid
2. SCOPUS – http://www.scopus.com/ - Ghid

Dacă accesaţi Baze de date – carti electronice full-text ajungeţi la o
pagină care vă oferă posibilitatea consultării / salvării / printării de cărţi
electronice de la Ebrary, Springer şi Emerald.

Accesul la articole ştiinţifice full-text din cadrul rubricii

BAZE DE DATE ŞTIINŢIFICE ABONATE ÎN CADRUL ANELIS PLUS 2015 se face
prin:

Dacă daţi click pe denumirea bazei de date (din partea stângă) - veţi găsi
informaţii despre acea bază de date;
Dacă daţi click link-ul bazei de date (din partea dreaptă) - veţi accesa baza
de date respectivă (veţi ajunge direct pe site-ul editurii furnizoare a bazei de
date).
Click pe Ghid - găsiţi îndrumări de utilizare a bazei respective.
Observaţie. Nu toate articolele găsite ca rezultat al unei interogaţii în baza de date după
diverse criterii sunt gratuite. Articolele care sunt gratuite se pot consulta online, se pot
salva local sau trimite prin mail. Posibilităţi extinse de gestionare se pot obţine prin
înregistrare ca utilizator în cadrul editurii.

www.biblio.central.ucv.ro

Consultaţi articole ştiinţifice full-text
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