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Contul personal
Înregistrare cont

personal

După ce completați formularul cu	datele solicitate,	 selectați “Register”	pentru a	finaliza înregistrarea.	 Astfel,	prin contul
personal,	 se	vor salva căutările,	veți putea salva documentele de	interes sau vă veți putea salva imagini direct	 pe platformă.



Accesare cont personal
Selectați Login

După ce ați urmat pașii de	la	Register	 și ați selectat Login,	introduceți adresa de	e-mail	la	username,	 	parola și apoi
selectați Login	pentru a	intra	 în contul dumneavoastră.



Funcțiile contului personal
Odată intrați în contul personal,	 prin extinderea meniului,	 puteți

ajunge la	secțiunile dorite.



Secțiunile contului personal

Identificați iși editați prezentările salvate

Identificați istoricul căutărilorIdentificați articolele și imaginile salvate



Căutare simplă

Introduceți tremenul dorit.	 Pentru afișarea rezultatelor
selectați din	sugestiile afișate sau efectuați căutarea după
termenul dorit,	 finalizând prin Enter	sau click	pe lupă.



Afișarea rezultatelor

Rezultatele vor fi	afișate în funcție de	relevanță.	Acest
criteriu de	afișare poate fi	schimbat

Identificați diferite definiții în care	se	regăsește
structura căutată

Folosiți diferite filtre de	resortare a	rezultatelor,	 în
funcție de	nevoile dumneavoastră.

Identificarea filtrelor de	
resortare a	rezultatelor



Deschiderea documentului

Selectați din	cuprins secțiunea pe care	
doriți să o	citiți

Descărcați documentul în format	PDF

Adăugați documentul la	“Saved	content”	
din	meniul personal.	Descărcați

documentul în format	PDF.	Trimiteți
referința documentului prin e-mail	sau
scoateți documentul la	imprimantă

Din	pagina de	rezultate,	
selectați titlul

documentului pe care	
doriți să îl citiți.	El	se	va
deschide într-o	 pagină

separată



Identificarea imaginilor
Printr-un	 clik oriunde pe imagine,	se	va deschide o	
pagină dedicată ce va afișa și detele bibliografice

aferente.

Din	meniu,	imaginea poate fi	salvată,	adăugată la	
prezentări,	 imprimată sau,	promovată prin e-mail,	
pe baza unui link	de	prezentare.	(trimiterea prin e-

mail	se	referă doar la	transmiterea datelor
bibliografice.)



Crearea prezentărilor

Selectați “Presentations”din meniul contului
personal	(săgeata de	lângă numele

dumneavoastră,	aflat în colțul din	dreapta sus)

Puteți crea o	nouă
prezentare sau o	puteți

accesa pe cea deja creată.	

Ștergeți prezentările sau
editați numele prezentărilor

salvate

Adăugați imagini din	
secțiunea “Saved	

content”

Înmomentul în care	identificați într-un	 text	o	imagine	pe care	doriți să o	folosiți în cadrul unei
prezentări,	 selectați-o	printr-un	 clik iar ea se	va deschide într-o	 pagină separată,	alături de	

bibliografia aferentă.	Din	meniu,	 puteți adăuga imaginea la	“Saved	content”	prin salvare sau direct	
la	prezentare “Add	to	presentation”

Imaginile se	pot	 exporta
în format	PPT.

Din	meniul “Presentations”,	 prin aplicația
“Export”,	 imaginile se	pot	exporta în format	 PPT.
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