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Registracija
1. Paspauskite Register

2. Užpildykite
privalomuosius laukus
(su žvaigždute)

3. Paspauskite
mygtuką Submit

DĖMESIO!
1. Registracija reikalinga,
jeigu norite prie
duomenų bazės
prisijungti iš namų
kompiuterio.
2. Registracija reikalinga,
jeigu norite surinkti
komplektą publikacijų į
savo krepšelį - Cart

Paieškos galimybės

2. Įrašykite paieškos
žodį arba frazę

3. Žurnalus galite
rinktis pagal temas

1. Turi atsirasti
užrašas: brought to
you by UNIVERSITY
OF APPLIED SCIENCES

4. Galite rinktis ir
išplėstinę paiešką, kur
atsiveria daugiau
paieškos galimybių
DĖMESIO: Bazėje
pateikiami žurnalai,
suteikiantys prieigą
prie pilno teksto
straipsnių arba
žurnalai, kurie
nemokamai pateikia
tik straipsnių
santraukas ir/arba dalį
turinio, ir, norint
skaityti publikaciją,
reikia už ją užmokėti.

2. Įveskite paieškos terminą

1. Išplėstinė paieška

3. Paspaudę rodyklę prie
Anywhere galėsite pasirinkti
pagal kuriuos parametrus
atliksite paiešką: autorių,
publikacijos pavadinimą,
raktinius žodžius ir kt.

1. Paspauskite
Advanced Search

4. Paspaudę rodyklę prie
AND galėsite pasirinkti
loginį operatorių (AND:
užtikrina, kad visos
pasirinktos reikšmės būtų
dokumente; OR: arba –
padidina paieškos rezultatų
skaičių; NOT: ne – pašalina
dokumentus, kuriuose yra
nepageidaujamų žodžių.
5. Galite pasirinkti arba
visas publikacijas (ir pilno
teksto ir tik su
santraukomis) arba tik pilno
teksto straipsnius.

6. Galite susiaurinti paiešką
nustatydami terminus

7. Kai nustatysite visus
parametrus, spauskite Search

2. Išplėstinė paieška

1. Rastų
publikacijų
skaičius

3. Kvadratėliai rodo
leidinių prieinamumą

2. Galima sugrupuoti pagal Aktualumą arba Naujumą ar Senumą

2. Pagal kvadratėlių
užpildymą galima
matyti, kurie straipsniai
yra laisvai prieinami be
papildomo mokesčio.
3. Prie straipsnio
pavadinimo galima
matyti, kokiame
žurnale jis
publikuojamas, iš
karto pažiūrėti trumpą
apžvalgą (Preview),
atsidaryti tik
Santrauką (Abstract),
atverti straipsnį HTML
arba PDF formatu,
peržvelgti naudotos
literatūros sąrašą
(References) bei
matyti, kokie leidimai
yra jau buvę (Reprints
and Rermissions).

Paieškos rezultatai
4. Pažymėjus varnele tik
tam tikrus straipsnius,
juos galima įkelti į savo
krepšelį pasirinkus For
selected items: Add to
Market List.

1. Suradus straipsnius
pagal paieškos žodį juos
sugrupuoja pagal įvairius
parametrus:
raktinį žodį, publikavimo
datą, žurnalą, dalyką, tipą
(analizes, ataskaitas,
apžvalgas ir kt.).

Paspaudus ant konkretaus
parametro, atidaro tik tam
parametrui priskirtus
straipsnius.

Konkreti publikacija
1. Atidarius konkretaus
straipsnio informaciją
galima matyti žurnalo,
kuriame jis buvo
publikuotas, informaciją
2. Konkretaus straipsnio
bibliografinius duomenis
taip pat galima
išsisaugoti, pvz.,
Mendeley, RefWorks ir
kitų programų pagalba
paspaudus Save
(Mendeley) arba
Downlad Citation
3. Kur straipsnis buvo
cituotas, galima
pažiūrėti Cited by
(Crossref, 1) ir Cited by
(Scopus, 2)

4. Atsidaryti, skaityti norimą
straipsnį galima tiesiogiai
internete arba atsidaryti
PDF mygtuko pagalba ir tuo
pačiu jį atsispausdinti.

Publikacijoje naudotos literatūros sąrašas
1. Pasirinkto straipsnio apačioje
galima rasti panaudotos
literatūros sąrašą. Kai kurią
naudotą literatūrą galima rasti
paspaudus ant nuorodos Google
Scholar ir kt.

Krepšelis

1. Paspauskite krepšelį Cart
2. Pateiktame publikacijų sąraše
turite išvysti visus Jūsų pasirinktus
straipsnius, prie kurių pažymėjote
varnelę ir/arba paspaudėte Add to
Market List
3. Galite matyti, kokią dieną straipsnį
įkėlėte į krepšelį
4. Pažymėkite varnele tuos
straipsnius, kuriuos norite tvarkyti.
5. Išsirinkite norimą variantą:
nusiųsti draugui arba sau el. paštu
(Email to a friend), persiųsti
duomenis bibliografinei informacijai
tvarkyti į pasirinktą bibliografinės
informacijos tvarkymo programą
(Download Citation). DĖMESIO:

6. Paspaudę Edit galite prie
straipsnio prirašyti Raktinius žodžius
(etiketes) bei papildomą komentarą.

pasirinkus pastaruosius du variantus išsiųstų
duomenų Duomenų bazės krepšelyje
nebelieka!

Track Citation pateikia visų kažkada
ieškotų straipsnių sąrašą.

Sėkmės naudojantis
Emerald Insight!
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