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Ce este SpringerLink?
SpringerLink este o una din cele mai mari baze de date online ce reuneşte sub o
interfaţă prietenoasă 13 colecţii virtuale grupate pe domenii şi două colecţii internaţionale.
Aceste colecţii cuprind diverse publicaţii ale prestigioaselor edituri Springer-Verlag,
Kluwer, Urban and Vogel, Steinkopff şi Birkhäuser.

Ce conţine SpringerLink?
Reunind reviste, cărţi şi lucrări de referinţă din domeniul ştiinţei, tehnicii şi medicinii
(STM), baza de date SpringerLink este structurată pe următoarele domenii:


Architecture and Design (2,726 documente)



Behavioral Science (68,046 documente)



Biomedical and Life Sciences (916,678 documente)



Business and Economics (120,523 documente)



Chemistry and Materials Science (552,360 documente)



Computer Science (325,341 documente)



Earth and Environmental Science (228,651 documente)



Engineering (192,589 documente)



Humanities, Social Sciences and Law (198,325 documente)



Mathematics and Statistics (293,213 documente)



Medicine (811,775 documente)



Physics and Astronomy (512,438 documente)



Professional and Applied Computing (7,877 documente)

La aceste 12 colecţii se mai adaugă încă două colecţii internaţionale:
 Chinese Library of Science (60,435 documente)
 Russian Library of Science (500,345 documente)
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Interfata online SpringerLink
http://www.springerlink.com

SpringerLink pune la dispoziţia utilizatorilor săi o interfaţă prietenoasă, cu multiple
opţiuni, disponibile din orice etapă de navigare.
Puteţi alege limba în care doriţi să fie afişată interfaţa (1) dintre: engleză (setare implicită),
germană, franceză, spaniolă, rusă, chineză tradiţională, chineză simplificată, japoneză,
coreeană sau arabă.
Vă puteţi crea un cont personal ce vă va permite folosirea mai multor facilităţi oferite de
SpringerLink. Pentru a vă înregistra pentru prima oară, faceţi clik pe butonul „register” (2)
alegeţi apoi „Register individual” şi completaţi câmpurile cerute: prenume, nume, adresa de
e-mail, alegeţi un nume de utilizator şi o parolă şi faceţi clik pe butonul „Register”. Dacă
deja aveţi un cont personal, faceţi clik pe butonul „log in” (3) pentru a vă autentifica.
Pentru a putea folosi toate opţiunile din câmpurile „My SpringerLink” (4) sau „Saved
Items” (5), va fi necesar să vă creaţi un cont personal şi să vă autentificaţi cu numele de
utilizator şi parola aleasă de dumneavoastră.
În partea de jos a paginii, găsiţi mai multe informaţii legate de SpringerLink (6).
Puteţi reveni oricând la pagina principală, făcând clik pe SpringerLink Logo (7).
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Tipuri de căutare
Căutarea simplă
Pentru a efectua o căutare simplă, cu ajutorul cuvintelor-cheie, introduceţi termenul căutat
în câmpul de căutare (A) şi faceţi clik pe butonul

(B).

O căutare simplă poate debuta şi cu alegerea domeniului de care sunteţi interesat
sau cu tipul de document pe care îl căutaţi.
Puteţi alege să căutaţi termenii, selectând un anume tip de document dintre publicaţii
seriale, serii de cărţi, cărţi publicaţii,sau lucrări de referinţă din câmpul „Content type”
(C), o colecţie internaţională din câmpul „Featured Library” (D) sau în cadrul unei colecţii
din câmpul „Subject Collection” (E).
Vă puteţi restrânge căutarea selectând întâi tipul de material căutat sau colecţia ce
acoperă domeniul dumneavoastră de interes.
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Navigarea ghidată

Pentru a efectua o căutare simplă introduceţi termenul căutat în câmpul „Find” (1),
bifaţi câmpul în care doriţi să se efectueze căutarea: în toată baza de date („Within all
content”) sau în rezultatele obţinute („Within these results”) şi faceţi clik pe butonul „Go”.
Acest câmp de căutare se regăseşte pe fiecare pagină, permiţând astfel ca în orice moment
să vă puteţi rafina rezultatele obţinute, sau să efectuaţi o nouă căutare.
Pentru a efectua o căutare a unui anumit titlu, puteţi scrie începutul titlului în câmpul
„Start With” (2) şi să faceţi clik pe butonul „Go” sau să faceţi clik pe prima literă a
publicaţiei (a).
Pentru restrângerea rezultatelor, folosiţi navigarea ghidată, prezentă în partea din
dreapta a ecranului prin mai multe câmpuri:
- „SpringerLink Date” (3) ce permite restrângerea rezultatelor la publicaţiile dintr-o
anumită perioadă de timp: ultima lună, ultimele şase luni, ultimul an etc.
- „Language” (4) ce permite restrângerea rezultatelor la documentele publicate într-o
anumită limbă precum: limba engleză, limba franceză, limba germană etc.
- „Subject” (5) ce permite restrângerea rezultatelor la un anumit domeniu;
- „Publication” (6) ce permite restrângerea rezultatelor la o anumită publicaţie;
- „Content Status” (7) ce permite restrângerea rezultatelor la documentele publicate
prima oară online, înaintea apariţiei variantei tipărite a publicaţiei (Online First™), sau la
documente deja publicate.
- „Copyright” (8) ce permite restrângerea rezultatelor la documentele publicate într-un
anumit interval de timp.
- „Author” (9) ce permite restrângerea rezultatelor la un autor.
- „Editor” (10) ce permite restrângerea rezultatelor la un editor.
- „Content Type” (11) ce permite restrângerea rezultatelor la un anumit tip de document.
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Căutarea avansată
Pentru a uşura modul de căutare, căutarea avansată este posibilă din orice pagină, din câmpul „Find”.

(1), v i se v a afişa o casetă cu opţiuni de restrângere a
Făcând clik pe butonul
căutării:
a. Title (ti) - termenul introdus va fi căutat în câmpul de titlu al documentelor;
b. Summary (su) - termenul introdus va fi căutat în câmpul de rezumat al documentelor;
c. Author (au) - termenul introdus va fi căutat în câmpul de Autor al documentelor;
d. ISSN (issn) - termenul introdus va fi căutat în câmpul de ISSN al documentelor;
e. ISBN (isbn) - termenul introdus va fi căutat în câmpul de ISBN al documentelor;
f. DOI (doi) - permite regăsirea documentelor după sistemul DOI (identificator
alfanumeric atribuit documentelor digitale ce permite legătura durabilă la mai multe
informaţii oferite de către editor);
g. And - permite regăsirea documentelor ce conţin doi termeni legaţi prin operatorul
booleean AND în cadrul aceluiaşi paragraf;
h. Or - permite regăsirea documentelor ce conţin cel puţin unul dintre doi termeni, legaţi
prin operatorul booleean OR.
i. Not – permite regăsirea documentelor ce conţin un termen dar exclude în mod explicit
termenul introdus după operatorul booleean NOT
j. () – permite căutarea împreună a termenilor introduşi în paranteză;
k. *(wildcard) – permite căutarea termenilor trunchiaţi: introduceţi rădăcina cuvântului
urmat (fără pauză) de * pentru a căuta toate formele cuvântului introdus de dumneavoastră.
Simbolul * înlocuieşte una sau mai multe litere;
l. ””(exact) – permite căutarea unei fraze exacte.
Pentru a construi o căutare exactă, puteţi combina în cadrul aceleiaşi căutări mai
multe opţiuni de restrângere a rezultatelor.
În cazul în care doriţi să eliminaţi opţiunile de restrângere a rezultatelor introduse,
faceţi clik pe butonul „Clear” (A).
După ce aţi introdus toate opţiunile de căutare, faceţi clik pe butonul „Close” (B) şi
apoi faceţi clik pe butonul „Go” (2) sau apăsaţi tasta „Enter”
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Mai multe opţiuni de căutare avansată
Dacă doriţi o să efectuaţi o căutare mai elaborată, faceţi clik pe butonul „more options”
(3). Vi se va afişa o nouă pagină cu mai multe opţiuni de restrângere a rezultatelor:

a. „All text” – termenul introdus va fi căutat în întregul text al documentelor;
b. „Title” – termenul introdus va fi căutat în titlurile documentelor;
c. „Summary” – termenul introdus va fi căutat în sumarul documentelor;
d. „Author” – permite căutarea documentelor după numele autorului;
e. „Editor” – permite căutarea documentelor după numele editorului;
f. „ISSN” – permite căutarea documentelor după ISSN;
g. „ISBN” – permite căutarea documentelor după ISBN;
h. „DOI” – permite căutarea documentelor după sistemul DOI (vezi pagina 7);
i. „Dates” – permite căutarea documentelor după data publicaţiei; se poate căuta în toate
datele publicaţiei - 1 (stare implicită) sau puteţi introduce un interval de timp în care să se
efectueze căutarea – 2 , după modelul LL/ZZ/AAAA (L- lună, Z- zi, A- an);
j. „Order by” permite afişare rezultatelor în funcţie de relevanţă – 3 (setare implicită) sau în
funcţie de data publicaţiei – primele fiind cele mai recente – 4.
După ce aţi completat toate câmpurile necesare căutării dumneavoastră, faceţi clik pe
butonul „Find”(A) sau apăsaţi tasta „Enter”
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Pagina de rezultate
Rezultatele căutării sunt afişate detaliat (Expanded view -1) dar se poate opta si
pentru o vizualizare restrânsă a rezultatelor (Condensed View - 2).

Pagina de rezultate conţine mai multe opţiuni de salvare sau de exportare a listei cu
documente:
descărcarea listei cu documentele găsite (3),
Really Simple Syndication
- opţiune ce permite vizualizarea conţinutului actualizat (4),
trimiterea pe e-mail a listei
cu documentele găsite (5) şi
salvarea listei cu documentele găsite.
Numărul de documente găsite este afişat în partea de dreapta, sus a ecranului (7).
Puteţi parcurge paginile cu rezultate (8) făcând clik fie pe numărul rezultatului, fie pe
butonul “Next” pentru pagina următoare sau “First” pentru prima pagină.
Deasupra listei cu documentele găsiţi o legendă cu nivelul de acces la conţinutul
- acces la tot conţinutul documentului;

documentelor:

- acces la o parte din conţinutul
documentului;
- fără acces la conţinutul documentului
În modul de vizualizare condensată puteţi vizualiza doar nivelul de acces, tipul
documentului, titlul documentului, autorul şi un link către full-text.
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Vizualizarea listei de documente
În modul de vizualizare detaliată, este afişată o listă cu documentele găsite, ce conţine
pe prima linie nivelul de acces la conţinutul documentului (1), tipul documentului: articol,
capitol din carte, carte sau publicaţie periodică (2), titlul documentului (3) care este si link
către documentul respectiv şi, în funcţie de tipul documentului mai multe detalii precum:
 Statutul documentului (ex: Online First™ (a) pentru articolele apărute online,
înaintea apariţiei în versiunea tipărită a publicaţiei)
 DOI (vezi pagina 7);
 Titlul Publicaţiei seriale în care a fost publicat articolul sau titlul cărţii din
care face parte documentul;
 Numărul publicaţiei seriale sau al capitolului din carte;
 Numele autorilor;
 Colecţia din care face parte documentul;
 Domeniul din care face parte documentul;
 Linkuri către textul documentului în format PDF sau HTML (b);
 Numele editurii;

Pentru a crea o listă personală, puteţi marca documentele pe care doriţi să le adăugaţi
în listă făcând clik pe butonul „Add to marked items” (4). Dacă doriţi să eliminaţi un
document din listă, faceţi clik pe butonul „Remove from marked items”.. Pentru a
vizualiza lista selectată, faceţi clik pe butonul „Marked items”
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Opţiuni disponibile din pagina de rezultate

Puteţi imprima pagina cu rezultate, făcând clik pe butonul
(1).
- „Download List” (2) este o opţiune ce permite salvarea listei ca fişier xls
(compatibil cu programul Microsoft Office Excel), ca fişier RIS (compatibil cu programul
Reference Manager) sau ca format txt (compatibil cu programul Notepad sau alte programe
de editare a textelor). Detaliile conţinute în listă pot fi personalizate: implicit, lista va
cuprinde informaţii despre titlu, DOI, OpenURL şi Direct URL la care se mai pot adăuga
informaţiile dorite de dumneavoastră bifând informaţiile disponibile în listă.
- „Really Simple Syndication” (3) este o opţiune ce permite vizualizarea
conţinutului actualizat recent de către administratorul siteului. Vă puteţi înscrie la un astfel
de feed (RSS) pentru ca Internet Explorer să verifce periodic dacă s-au adăugat informaţii
noi pe site.
- „E-mail this list” (4) este o opţiune ce permite trimiterea listei de documente
găsite pe o adresă de e-mail (personală sau a unei cunoştinţe). Trebuie să completaţi
numele expeditorului, adresa de e-mail a expeditorului, adresa de e-mail a destinatarului,
un subiect şi puteţi introduce şi un text şi apoi să faceţi clik pe „Send e-mail”
- „Save this list” (5) este o opţiune ce permite salvarea listei. Pentru a putea folosi
această opţiune, este necesară înregistrarea prealabilă cu un nume de utilizator şi o parolă
alese de dumneavoastră. După ce aţi salvat lista, puteţi să îi daţi un nume şi să vă organizaţi
listele în dosare. Odată salvată lista, veţi avea acces la ea din orice locaţie, după ce v-aţi
autentificat cu numele de utilizator şi parolă.
Puteţi elimina un criteriu de restrângere a căutării, făcând clik pe butonul
„REMOVE” (6).
Puteţi relua căutarea pornind de la tipul de publicaţie (7) sau de la o colecţie (8)
alegând din meniul prezent orice pagină de rezultate. Meniul de navigare ghidată (9) se
regăseşte în partea stângă a fiecărei pagini de rezultate.
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Vizualizarea documentelor
Lista documentelor găsite poate conţine mai multe tipuri de documente: articole din
publicaţii seriale, capitole din cărţi, publicaţii seriale sau cărţi.

Vizualizarea articolelor şi a capitolelor din cărţi
Din lista de documente găsite, puteţi alege să mergeţi direct la full-textul
documentului, accesând linkul disponibil în câmpul „Text”. Puteţi avea una sau două
variante: PDF pentru fişierele pdf ce se pot vizualiza cu programul Acrobat Reader sau
HTML pentru a vizualiza articolul în format html, cu ajutorul browserului dumneavoastră
de internet.
Din lista de documente găsite, faceţi clik pe titlul documentului dorit pentru a
vizualiza mai multe informaţii despre document:

1. Informaţii despre document (aceleaşi cu cele vizibile în lista cu documentele găsite);
2. Adăugaţi/Eliminaţi documentul la lista personală;
3. Adăugaţi documentul la lista documentelor salvate;
4. Link ce permite legătura cu editorii pentru a cere permisiunea de a folosi informaţiile
conţinute în document într-o lucrare sau în alt scop.
5. Posibilitatea de a recomanda documentul respectiv
6. Câmpul „Find” ce oferă posibilitatea de a efectua căutări fie în toată baza de date
(„Within all content”), fie în publicaţia din care face parte documentul găsit („Within this
journal”);
7. Exportaţi documentul în format RIS sau text;
8. Vizualizaţi documentul în format PDF, accesând linkul „Entire document” sau în
format HTML, accesând linkul „Open Full Text”
9. Autorii documentului, adresa de e-mail şi afilierea acestora
10. Data primirii, data acceptării si data publicării documentului;
11. Abstractul (nu este întotdeauna disponibil).
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Vizualizarea publicaţiilor seriale şi a cărţilor
Pentru a vizualiza o publicaţie serială sau o carte, din lista de documente găsite,
faceţi clik pe titlul documentului. Vi se va afişa o nouă pagină cu informaţii despre
document şi opţiuni disponibile:

1. În partea de sus, dreapta a paginii puteţi regăsi mai multe informaţii despre document,
precum: coperta documentului, numele editorului, ISSN/ISBN, colecţia din care face parte
documentul, domeniile conţinute de către document, data apariţiei şi pentru cărţi DOI.
2. O altă zonă importantă este cea a opţiunilor, unde găsiţi linkuri pentru: adăugarea
documentului la lista personală, salvarea documentului, recomandarea documentului,
pagina cu informaţii despre document. Pentru publicaţiile periodice există şi alte opţiuni
pentru: crearea alertelor personale, vizualizarea colectivului editorial şi posibilitatea de a
trimite un articol pentru a fi analizat şi publicat.
3. Conţinutul documentului este afişat sub formă de listă şi există trei moduri de
vizualizare: „Editorial View” în care sunt afişate numerele publicaţiei seriale sau capitolele,
„Expanded List View” unde sunt afişate articolele sau capitolele împreună cu informaţiile
principale, şi „Condensed List View” unde sunt afişate doar titlurile documentelor, numele
autorului şi linkul către full-textul documentului.
4. Ca în orice pagină, căutarea ghidată vă oferă posibilitatea de a vă restrânge căutarea,
câmpurile de restrângere disponibile variind de la document la document.

13

Tutorial SpringerLink

Crearea alertelor personale
Pentru a putea fi tot timpul la curent cu noile documente introduse în baza de date, vă
puteţi crea o alertă personală care să vă anunţe prin e-mail de câte ori apare un număr nou
din publicaţia serială preferată sau din domeniul dumneavoastră de interes.
Pentru a crea un sistem de alertare prin email pentru publicaţii seriale (denumită de
SpringerLink Table of Contents Alert) va
trebui să găsiţi publicaţia respectivă şi să
faceţi clik pe butonul „Register for TOC
Alerting”.
Vi se va deschide o nouă pagină unde veţi găsi mai
multe detalii despre publicaţia respectivă. Pentru a
vă înregistra, introduceţi de două ori adresa
dumneavoastră de e-mail: o dată în câmpul „E-mail”
(1) şi încă o dată în câmpul „Retype E-mail adress”
(2), apoi faceţi clik pe butonul „Go” (3). Dacă doriţi
să primiţi informaţii suplimentare de la Springer,
bifaţi câmpul „Please feel free to send me
information from Springer” (4)
Puteţi crea un sistem de alertare prin e-mail pentru toate documentele noi introduse în
baza de date, denumită „Active Search Alert”. Pentru această opţiune este necesar să vă
înregistraţi cu nume de utilizator şi parolă.
Atunci când faceţi o căutare cu ajutorul
cuvintelor-cheie şi salvaţi lista cu
documentele găsite, în partea de jos a
ecranului, veţi găsi şi un câmp ce vă
permite crearea unei astfel de alerte.
Va fi necesar să alegeţi frecvenţa (1) cu
care doriţi să primiţi e-mailurile de alertare:
zilnic (dalily), săptămânal (weekly) sau
lunar (monthly) şi formatul (2) în care
doriţi să primiţi e-mailurile: Plain text sau
HTML. După ce aţi bifat opţiunile dorite,
faceţi clik pe butonul „Register” (3) şi
alerta se va crea automat.
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My SpringerLink (personalizarea utilizarii)
Pentru a accesa opţiunile disponibile din meniul „My SpringerLink” (cu excepţia
câmpului „Marked Items”) va fi necesar să vă creaţi un cont personal.

Crearea unui cont personal

Pentru a crea un cont personal, va fi necesar să faceţi clik p butonul „register” situat în
, apoi
partea dreaptă a ecranului şi alegeţi opţiunea
introduceţi datele personale (prenume, nume şi adresă de e-mail), alegeţi un nume de
utilizator şi o parolă. Faceţi clik pe butonul
şi vi se va crea automat un cont.
Veţi primi un e-mail în care vi se va confirma contul (este recomandata pastrarea emailului
pentru ca ar putea fi util si in alte ocazii).

Accesarea contului personal

Pentru a accesa contul personal, faceţi clik pe butonul „log in”, introduceţi numele de
. Veţi fi redirecţionat automat
utilizator şi parola şi faceţi clik pe butonul
către pagina dumneavoastră personală de unde vă puteţi gestiona contul, documentele sau
listele salvate precum şi restul opţiunilor disponibile.

My SpringerLink (A)
1. Marked items - de la acest buton puteţi accesa toate documentele marcate de
dumneavoastră în timpul unei sesiuni de lucru.
2. Alerts – de la acest buton puteţi edita alertele
personale. Pentru a avea acces la această opţiune
este necesar să vă autentificaţi cu nume de utilizator
şi parolă.
3. Order Hystory – de la acest buton se poate
vizualiza lista cu comenzile făcute la editura
Springer Verlag.

Saved Items (B)

4. All – de la acest buton puteţi vizualiza toate
documentele salvate de dumneavoastră, atât din
sesiunea curentă cât şi din sesiunile anterioare.
Documentele se pot edita, şterge, trimite prin email sau vă puteţi înscrie la feed-ul Really Simple Syndication (vezi pagina 10).
5.Favorites – de la acest buton puteţi vizualiza documentele pe care dumneavoastră leaţi salvat ca favorite.
In cazul in care doriti informatii suplimentare, puteti accesa link-ul
http://www.springerlink.com/help/faq/default.mpx
unde se pot adresa intrebari si se pot adauga comentariile dumneavoastra.
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