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Pagina principală

1. Înregistrarea şi utilizarea unui cont personal.

2. Accesarea listelor de titluri, în funcţie de categoriile: periodice, cărţi, 
studii de caz, informări ale experţilor, documente în acces deschis.

3. Motorul de căutare în modul de bază, după: titlu, autor, cuvânt cheie, 
ISBN, DOI.

4. Posibilitatea de a selecta modul de căutare avansată.
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Căutare avansată

• Motorul de căutare avansată permite căutarea de documente, în funcţie de diferite criterii (1). Se 
utilizează Add Row pentru adăugarea câmpurilor de interogare. Se introduc termenii de căutare. Se vor
crea legături între câmpuri, prin selectarea unui operator logic: AND, OR sau NOT. (2) Pentru început, se 
va selecta criteriul All Fields. Acesta permite regăsirea termenului căutat în următoarele câmpuri: titlu, 
rezumat, textul integral al documentului. 

• Pentru a rafina căutarea, se va selecta şi un interval temporal (3) sau tipul de document dorit (4).

• Pentru afişarea exclusivă a rezultatelor cu acces la textul integral, trebuie selectată opțiunea Only
content I have full access to (5). 

• Lansarea căutarii, click pe Search.  
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Listă rezultate căutare avansată

• Sortarea rezultatelor după criteriile: relevanţă, ordinea cronologică a apariţiei (1), tipul documentelor (2).
• Click pe Save this search (3), salvează lista rezultatelor în format permanent link (funcţie activă doar prin utilizarea contului 
personal).
• În descrierea documentului din lista de rezultate apar evidențiate: titlul ca link către textul integral (4), data şi locul 
publicării, tipul documentului (articol, lucrare prepublicată, capitol de carte, informații acreditate de experţi), formatul 
electronic al documentului (siglele html sau pdf sub formă de link-uri către textul integral). 
• Articolele afişează un link către rezumat, descrierea bibliografică detaliată, icon-ul indicatorului de citare ALTMETRICS (5). 
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Pagina dedicată articolului

De pe pagina de rezultate, 
printr-un click pe titlul unui 
articol, se ajunge la pagina 
dedicată. (1) Pentru accesarea 
textului integral, click pe sigla 
PDF. (2) Meniul Related 
articles recomandă articole 
similare. (3) Atenţia acordată
unui articol este vizibilă pe 
baza  indicatorilor Almetrics. 
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• (4) În format link, cuvintele cheie corelează articolele bazei de date. 

Cu click pe un anumit cuvânt cheie, ajungem la lista articolelor în 

care acesta se regăseşte la nivel de titlu, rezumat şi text integral.

• (5) Citarea bibliografică a articolului poate fi copiată sau exportată în 

fomat de fişier RIS, cu click pe Download as.RIS.
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Creare cont personal

Pentru a beneficia de posibilitatea salvării întregului parcurs de căutare, trebuie activat un cont personal. (1) Din pagina

principală, click pe tab-ul Register. (2) Se deschide pagina cu formularul Register for an Emerald Profile şi se completează în

câmpurile obligatorii. (3) Se apasă pe tab-ul Register de la finalul formularului. (4) Se intră pe e-mail-ul declarat, click pe

Login pentru autentificare e-mail și parolă. După confirmare, contul devine activ.
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4 Pe parcursul conectării la contul personal, în 
colţul din stânga sus a oricărei pagini de 
navigare, va figura numele utilizatorului. 


