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Puteţi începe prin efectuarea unei căutări rapide, a unei căutări avansate sau prin a
alege dintr-o listă de publicaţii.
Pentru o regăsiresimplă a informaţiilor puteţi efectua o căutare rapidă din prima
pagină. Introduceţi termenul pe care doriţi să îl căutaţinî caseta „Quick search” (A) şi
alegeţi câmpul în care se va efectua căutarea.
Pentru a regăsi rapid o publicaţie puteţi alege una din opţiunile disponibile în
caseta „Quick Browse” (B): faceţi clik pe linkul journal title pentru a obţine o listă cu
titlurile publicaţiilor seriale disponibile, faceţi clik pe linkul subject pentru a obţine o listă
cu domeniile disponibile sau alegeţi un titlu din caseta derulantă.
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Căutarea rapidă
Pentru a efectua o căutare rapidă, faceţi clik pebutonul in caseta centrala,
introduceţi termenul//termenii doriţi (1) şi alegeţi dintre următoarele opţiuni
:
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Pentru a efectua căutarea, faceţi clik pe butonul „Search” sau apăsaţi tasta „Enter”.

Căutarea avansată
Spre deosebire de căutarea rapidă, căutarea avansată permite combinarea mai
multor termeni cu ajutorul operatorilor booleeni şi limitarea căutărilor la o anumită
perioadă de timp şi la un anume tip de articol.
Petru a efectua o căutare avansată, faceţi clik pe butonul „Advanced Search” din
meniu şi completaţi, alegeţi sau bifaţi opţiunile dorite:
1. introduceţi termenul/termenii doriţi în câmpul de căutare (1)
2. alegeţi câmpul în care doriţi să se efectueze căutarea (2): toate câmpurile (All fields),
rezumat (Abstract), titlul articolului (Article title), autor (Author), numele companiei
(Company name), ţară (Country), ISSN, număr ( Issue), titlul revistei (Journal Title),
cuvinte cheie (Keywords), numărul de pagini (Page), numărul de referinţă (Reference
number) sau numărul volumului (Volume).
3. Introduceţi următorul termen în al doilea câmp de căutare (3) şi alegeţi un termen
boolean (4): AND (caută documentele ce cuprind cele două cuvinte legate prin AND în
cadrul aceluiaşi paragraf), OR (atât cuvântul de dinainte cât şi cel de după operatorul OR
pot apărea în documentul căutat, dar nu obligatoriu împreună) NOT (baza de date va găsi
documente conţinând termenul de dinaintea operatorului logic,darcare în mod explicit,
nu conţin termenul de după acesta)
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Pagina de rezultate
Rezultatele vor fi afisate din toate categoriile (Reviste, Carti sau Studii de caz). Puteti alege afisarea rezultatelor
doar dintr-o categorie anume, printr-un click pe unul din taburi (1) .

1
2

3

4
5

In partea dreapta aveti caseta de rafinare a rezultatelor (2) .
Puteti crea o alerta de cautare, pentru a fi anuntat atunci cand mai apare un articol ce corespunde criteriilor
impuse pentru afisarea rezultatelor (3) .
Prin click pe “Abstract” va fi afisat abstractul documentului (4) .
Pentru a accesa un articol, trebuie doar sa dati click pe titlu (5) . .

Vizualizarea documentelor
Pentru a vizualiza un document, din pagina de rezultate se face clik pe titlul
documentului. Se va deschide o nouă pagină în care veţi regăsi informaţii bibliografice
ale documentului, linkuri către full-textul articolului şi alte informaţii.
Odată deschis articolul aveţi acces la aceleaşi dete care au fos publicate şi în revistă.
In plus, in partea dreapta aveti diferite adrese catre referinte, citari, descidere PDF, etc. (1)
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Vizualizarea Publicaţiilor
Din lista de publicaţii faceţi clik pe revista de care sunteţi interesat pentru a
avea acces la detalii bibliografice, articole full-text şi alte opţiuni.
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Arhiva este foarte usor de accesat (1) iar in partea dreapta aveti o caseta unde sunt afisate titlurile celor mai
citite 5 articole ce apartin acelei reviste (2).

Contul personal
Pentru a putea beneficia de opţiunile particularizate, este necesar să vă creaţi un
cont personal. Faceţiclik pe butonul „Register” ( 1 ) din meniul principal şi apoi pe completaţi
câmpurile necesare ( 2 ) . Dupa inregistrare trebuie sa confirmati cererea contului
personal accesand adresa primita pe mail.
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„Alerts”de unde va puteti gestiona alertele personale sau vă puteţi abona la serviciul Weekly Digests.
„Marked List” de unde vă veţi putea gestiona listele personale salvate în sesiunea curentă
sau în sesiunile anterioare.
„Statement” de unde veti putea gestiona serviciile la care v-ati abonat.
„Membership Areas” unde va veti putea inscrie intr-o comunitate
pentru a obtine acces la material speciale in exclusivitate: interviuri, dezbateri, etc.
„Newsletters” va puteti abona la diverse stiri, in functie de domeniile de interes.
„Free Trial” puteti solicita perioade de testare pentru produsele Emerald.
„My Journals” va puteti gasi revistele preferate.
„Registration Details” va puteti gestiona datele personale.

