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Pagină principală 

http://link.springer.com/


SpringerLink pune la dispoziţia utilizatorilor săi o interfaţă prietenoasă, cu multiple opţiuni, 

disponibile din orice etapă de navigare.  

Interfaţa este alcătuită din patru diviziuni (A, B, C, D): 

A. Partea de sus a paginii conţine trimiterile către logare (1), limba le afişare (2), tipul de

ediţie Springer (3), căutare rapidă (4), căutare avansată (5), revenire la pagina principală (6) şi date 

de contact(7). 

B. Coloana din partea stângă a paginii permite accesarea rapidă a publicaţiilor în funcţie de

disciplină(8) sau format(9)  
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C. Coloana centrală a paginii conţine în partea de sus informaţia cu privire la zona de 
provenienţă (10) (reviste, cărţi, volume de cărţi, etc.) a documentelor. Cu un singur clclick e una din 
zonele respective puteţi accesa rapid toate textele provenite din acea categorie de publicaţie.  
Tot în coloana centrală sunt prezentate cele mai noi publicaţii adăugate (11), ultimele titluri accesate de 
utilizatori (12) şi sugestii de reviste şi cărţi ce ar putea fi folositoare (13). 

D. În coloana de jos a paginii găsiţi mai multe informaţii legate de Springer
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Tipuri de căutare 

Căutarea simplă 
Pentru a efectua o căutare simplă, cu ajutorul cuvintelor-cheie, introduceţi termenul de căutat în 

câmpul de căutare (A) şi faceţi click pe butonul . 

Căutarea avansată  

Pentru a efectua o căutare avansată, apăsaţi butonul în formă de stea şi selectaţi Advanced Search:

Odată efectuată această selecţie veţi fi redirecţionaţi către pagina de căutare avansată unde este solicitat un grad 

mai mare de acurateţe în ceea ce priveşte terminologia de cercetare, titlu, autor şi perioada de publicare.  

Căutarea ghidată 

O căutare ghidată poate debuta cu alegerea domeniului de care sunteţi interesat (1), tipul 

documentului(2) sau tipul publicaţiei(3). 
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Exemplu de căutare rapidă 

Tastăm în caseta (A) cuvântul carbon apoi apăsăm butonul  sau tasta Enter. S-au găsit 

441892 de rezultate text integral în întreaga platformă şi 155077 de rezultate cu acces doar la 

rezumatul textului. 

Pentru a obţine ca rezultat doar documente cu text integral trebuie să aveţi tot timpul debifată 

opţiunea din caseta portocalie (1) din partea stângă a ecranului. 

În casetele gri din partea stângă a platformei (2) aveţi posibilitatea de a rafina căutarea 

dumneavoastră în funcţie de tipul documentului, disciplină, subdisciplină, tipul publicaţiei şi limba în 

care a fost scris documentul. 

Rezultatele căutării dumneavoastră sunt încadrate individual şi conţin informaţii despre tipul 

documentului (3), titlu textului (4), contextul în care apare termenul căutat (5), titlul şi data 

publicaţiei (6). În acelaşi timp mai aveţi un buton pentru descărcare imediată (7) şi unul pentru 

vizualizare notă de referinţă (8). 
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Pentru a accesa un rezultat puteţi da clic pe titlul documentului (4). 

Odată accesat titlul, sunteţi redirecţionat pe o pagină dedicată în totalitate documentului. 

Sunteţi informat cu privire la poziţia exactă a materialului în publicaţia respectivă şi datele 

bibliografice. Unele documente beneficiază şi de un mic rezumat.  

Aveţi ocazia printr-un click să descoperiţi documente similare (1), materiale suplimentare (2) 

ataşate articolului, referinţe (3)  şi metadata completă (4). 
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În partea dreaptă a paginii sunt linkuri de partajare a informaţiei către facebook, twitter şi 

LinkedIn. Iar in cazul în care doriţi să exportaţi informaţia bibliografică, aveţi acest prilej prin 

butonul .                Astfel vă puteţi exporta 

bibliografia către cele mai folosite instrumente de 

generare a datelor bibliografice (5). 

Funcţia                              vă pune la curent cu 

ultimele actualizări ale revistei respective iar în 

cazul în care doriţi să primiţi aceste actualizări pe 

mail accesaţi . 

Contact: 

România: 

documentare@infocercetare.ro 

[+4] 021 210 20 96 
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onlineservice@springer.com 

+49 6221 345 4303 (Europe/Asia/Africa) 
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