Servicii de avertizare EBSCOhost
Configurarea unei avertizări de periodic
Puteţi configura o avertizare prin e-mail să vă înştiinţeze automat de fiecare dată
când apare un număr nou al unui titlu de periodic selectat. Nu toate bazele de
date permit avertizările de periodic. Dacă utilizaţi o bază de date care permite
crearea avertizărilor de periodic, veţi vedea legătura Publicaţii în bara de
instrumente superioară.
Pentru a configura o avertizare de periodic:
1. Faceţi clic pe legătura Publicaţii în bara de instrumente superioară a bazei
de date pe care o utilizaţi.
Se afişează ecranul Publicaţii.

2. Pentru a localiza publicaţia, introduceţi titlul în câmpul Răsfoire publicaţii
şi faceţi clic pe Răsfoire sau utilizaţi legăturile A - Z şi săgeţile stânga/dreapta
pentru a răsfoi lista de titluri.
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3. În ecranul Detalii publicaţie faceţi clic pe legătura Avertizare/Salvare/
Partajare şi apoi faceţi clic pe legătura E-mail Alert (Avertizare prin e-mail).
Dacă nu v-aţi conectat la Contul meu EBSCOhost, vi se va solicita acest lucru.

4. Apare fereastra Avertizare de periodic, având câmpurile Subiect şi E-mail
de la completate automat.
Fereastra avertizare de periodic
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5. Setaţi parametrii de avertizare şi faceţi clic pe Salvare avertizare.
Note:
 Înainte de expirarea avertizării dvs., veţi primi un e-mail şi veţi avea
ocazia să o reînnoiţi.
 Pentru a vizualiza toţi parametrii de avertizare disponibili, faceţi clic
pe legătura Setări avansate.
În zona E-mail
1. Subiect – introduceţi o scurtă explicaţie care va apărea în linia de subiect
a e-mailului de avertizare de periodic.
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 – veţi fi notificat prin e-mail când un număr nou este disponibil;
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. Selectaţi Format e-mail de utilizat: text simplu sau HTML.
6. Conţinut e-mail – indicaţi dacă vreţi să includeţi: Legătură la cuprins sau
Legătură la articole individuale.
7. După ce aţi efectuat modificările, faceţi clic pe Salvare avertizare. Veţi reveni
la ecranul Detalii publicaţie şi avertizarea va fi salvată în folderul dvs.
În zona Setări generale
1. Selectaţi Format rezultate de utilizat: scurt, detaliat sau formate gestionar
bibliografic.
2. Avertizare numai la text integral – marcaţi caseta de selectare pentru a
indica dacă doriţi să fiţi avertizat numai când este disponibil textul integral.

