Servicii de avertizare EBSCOhost
Salvarea unei căutări ca avertizare
Puteţi salva căutările ca avertizări şi puteţi primi e-mailuri de la EBSCOhost cu
noile rezultate. De asemenea, puteţi regăsi avertizările respective pentru a efectua
căutarea imediat, în loc să aşteptaţi executarea avertizării. Există două moduri prin
care puteţi salva căutarea ca avertizare.
Pentru a salva căutarea ca avertizare de la legătura Avertizare/Salvare/Partajare:
1. Executaţi o căutare pe site-ul EBSCOhost şi vizualizaţi rezultatele căutării dvs.
2. Faceţi clic pe legătura Avertizare/Salvare/Partajare şi selectaţi E-mail Alert
(Avertizare prin e-mail) din meniul contextual aferent. Va apărea fereastra
Creare avertizare deasupra listei de rezultate.

3. Faceţi clic pe legătura Conectare în fereastra de avertizare, dacă nu aţi făcut
deja acest lucru, pentru a vă conecta la folderul din Contul meu EBSCOhost.
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Faceţi clic pe legătura Setări avansate pentru a vizualiza toate setările
de avertizare disponibile.

4. Setaţi parametrii de avertizare şi faceţi clic pe Salvare avertizare.

În zona E-mail a ferestrei:
1. Subiect – în câmpul Subiect, introduceţi o scurtă explicaţie care va apărea
în linia de subiect a e-mailului de avertizare.
2. E-mail de la – are adresa implicită: EPAlerts@EPNET.COM. Puteţi introduce
o altă adresă de e-mail în câmpul „De la”, dacă doriţi.
3. E-mail către – introduceţi adresa dvs. de e-mail. Dacă introduceţi mai multe
adrese de e-mail, inseraţi punct şi virgulă între adresele de e-mail.
4. Ascundere adrese de destinatari – dacă selectaţi această opţiune, adresele
de e-mail introduse de dvs. vor fi plasate în câmpul BCC (Copie oarbă)
al e-mailului, în loc de câmpul „Către”.
5. Format e-mail – selectaţi text simplu sau HTML.
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În zona Setări generale a ferestrei:
1. Frecvenţă – selectaţi frecvenţa de execuţie a căutării:





O dată pe zi (implicit)
O dată pe săptămână
Bisăptămânal
O dată pe lună

2. Format rezultate – selectaţi un format de rezultate pentru avertizarea dvs.




Scurt
Detaliat
Gestionar bibliografic

3. Articole publicate în ultimele – pentru a limita articolele căutate, selectaţi
una din opţiunile:






O lună
Două luni
Şase luni
Un an
Fără limită (implicit)
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