Ghid de accesare a resurselor electronice la care SNSPA se abonează prin
intermediul Asociației ANELIS PLUS
- acces mobil și din intranetul SNSPA -
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1. La ce baze de date avem acces prin Asociația Anelis Plus?
Prin Asociația Anelis Plus comunitatea academică din SNSPA are acces la articole din reviste
științifice de specialitate oferite de următoarele resurse electronice:
 Cambridge
 EBSCO (Academic Search Complete; Business Source Complete)
 Oxford
 ProQuest
 Science Direct
 Springer
 Sage
 Taylor & Francis
 Wiley
Pentru informații complete privind conținuturile fiecărei resurse de informare științifică în
format electronic vă rugăm să accesați secțiunea Resurse de informare și documentare
abonate de pe site-ul www.anelisplus.ro și www.e-nformation.ro de unde puteți descărca
tutoriale pentru fiecare bază de date.
Accesul la aceste resurse informaționale, cu excepția JSTOR, este asigurat prin proiectul
„Continuarea accesului electronic național la literatura științifică și noi modalități de a susține
și promova sistemul de cercetare din România – Anelis Plus” - PN-II-CT-PI-CD-2. Proiectul este
implementat de Asociația Universităţilor, Institutelor de Cercetare - Dezvoltare şi Bibliotecilor
Centrale Universitare din România “Anelis Plus” și cofinanțat de Unitatea Executivă pentru
Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) prin
Programul Capacități.

2. Cum accesez bazele de date oferite prin Asociația Anelis Plus?
Accesul la bazele de date la care SNSPA are acces prin Asociația Anelis Plus, expetând EBSCO,
se realizează prin serviciul Summon Search. Acest serviciu oferă o interfață unică de căutare
în toate resursele abonate SNSPA, exceptând subscripțiile EBSCO. Accesarea bazelor de date
se poate face de oriunde indiferent de rețea și localizare, folosind diverse dispozitive mobile
(telefoane, tablete, laptop-uri ș.a.).
Pentru a avea acces la bazele de date la care SNSPA se abonează, exceptând EBSCO și JSTOR,
mai întâi trebuie activat un cont de acces individual de pe pagina http://www.enformation.ro/join-us În aceste scop vor fi parcurși următorii pași:
2.1.
Solicitarea generării unei adrese instituționale.
Accesul mobil la bazele de date abonate de SNSPA prin intermediul unor dispozitive care
operează în alte rețele decât rețeaua de internet a SNSPA se face doar în baza unor adrese de
e-mail instituționale funcționale. Fiecare facultate din SNSPA operează pentru cadrele
didactice și studenți cu adrese de e-mail instituționale, cum ar fi:
prenume.nume@snspa.ro,
prenume.nume@comunicare.ro / prenume.nume@student.comunicare.ro
prenume.nume@politice.ro
prenume.nume@facultateademanagement.ro / prenume.nume@student.facultateademanagement.ro
prenume.nume@administratiepublica.eu
prenume.nume@dri.snspa.ro / prenume.nume@student.dri.snspa.ro
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De aceea, este nevoie să vă adresați administratorului de rețea al facultății sau structurii
academice în care studiați și să solicitați comunicarea sau generarea respectivului cont de e-mail.
2.2.
Completarea unui formular
(a se vedea în imaginea anexată). Prin acest formular vi se solicită comunicarea adresei de email, stabilirea unei parole de acces, specificarea prenumelui și numelui utilizatorului, precum
și a instituției beneficiare a serviciului de acces (din lista predefinită trebuie să alegeți SNSPA,
care se află la sfârșitul listei). La finalul completării formularului de înregistrare trebuie sa
tastați codul din imaginea de control și apoi să dați click pe butonul „Înregistrare”.
Atenție, este recomandabil ca formularul să fie completat și trimis prin intermediul rețelei de
internet a SNSPA, deoarece în acest mod solicitarea de acces va fi asociată automat instituției
noastre și astfel procedura de autentificare și de validare a contului va fi instantanee.

2.3.
Validarea și confirmarea înregistrării și comunicarea datelor de
acces.
În urma îndeplinirii conformității datelor, operatorii Enformation, compania care furnizează
serviciile de acces la resursele abonate prin consorțiul Anelis Plus, vă vor trimite un mesaj care
va conține numele de utilizator și parola de acces în sistem. Totodată, vi se va solicita
confirmarea de înregistrare în sistem, prin accesarea unui link specific de activare. Este nevoie
să dați click pe link-ul respectiv, altfel procesul de înregistrare nu va fi complet și în consecință
nu veți putea intra pe platformă. Verificați folderul de spam, uneori mesajele de confirmare
ajung acolo.
În cazul în care aveți probleme tehnice de accesare și după trei zile nu primiți mesajul de
confirmare este nevoie să contactații reprezentanții Enformation la sales@e-nformation.ro
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2.4.
Accesul pe platformă.
Ulterior validării și activării contului, accesul mobil (de oriunde) se va face tot de pe
pagina http://www.e-nformation.ro/resurse-2015 Intrarea în sistem se va face pe baza
numelui de utilizator și a parolei stabilite în formularul de înregistrare și validate.
În cazul în care ați uitat parola de acces, serviciul are o opțiune de recuperare a parolei pe care
va trebui să o activați și să așteptați primirea unui mesaj cu noua parolă de acces. Mesajul cu
datele de acces privind recuperarea parolei se va trimite automat și poate dura de la câteva
secunde la câteva minute.

2.5.
Accesarea bazelor de date.
După ce ați intrat în contul personal de utilizator, pentru a avea acces la resursele electronice,
este nevoie să faceți click pe secțiunea „Acces mobil”. Această secțiune devine activă în
momentul intrării în contul de utilizator. În cazul în care nu sunteți logat această secțiune va fi
inactivă.
Totodată, odată ce vă logați în contul personal aveți acces la un set de materiale informative
referitoare la conținutul fiecărei baze de date, ghiduri și tutoriale de căutare eficientă în
fiecare bază de date, statistici de utilizare etc.
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3. Cum caut în bazele de date integrate în serviciul Summon Search?
Căutarea și accesarea conținutului electronic în full text se poate face prin următoarele două
metode:
3.1.
Prima metodă
Căutarea generală (federată) în toate bazele de date la care SNSPA are acces, fiind un serviciu
unic de autentificare si metacautare. Secțiunea de căutare federată este prima din lista
bazelor de date enumerate pe pagina principală. Căutarea federată se face prin introducerea
cuvântului cheie în căsuța de căutare, conform imaginii alăturate.

Această metodă vă oferă rezultate adunate / agregate din toate resursele electronice la care
SNSPA are acces în funcție de tipul de conținut, încadrarea tematică a cuvântului cheie, anul
publicării ș.a. Această metodă are și o opțiune de căutare avansată prin activarea unor filtre
adiționale.
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Dezavantajul acestei metode este că nu oferă o trimitere directă și exclusivă la revistele
căutate în resursele specializate, ci trebuie să identifice titlul revistei sau articolului dintr-o
lista mai mare de titluri rezultată în urma căutării. Totodată, fiind un serviciu agregator, este
posibil ca unele articole foarte recente încă să nu fie cuprinse în rezultatele căutării.
3.2.
A doua metodă
Căutarea separată și personalizată în fiecare resursă electronică la care SNSPA are acces prin
intermediul Asociației Anelis Plus.
Imediat după secțiunea de căutare federată sunt enumerate toate bazele de date la care
SNSPA are acces. Din această listă puteți să vă alegeți separat fiecare bază de date și revistă,
în funcție de casa editorială sau furnizorul colecției sau subscripției, și să realizați căutare
personalizată în fiecare colecție și subscripție. Atenție, SNSPA are acces doar la acele resurse
electronice la care s-a abonat pentru anul 2014 (a se vedea răspunsul la prima întrebare),
conform contractului subsidiar semnat între SNSPA și UEFISCDI prin intermediul Asociației
Anelis Plus.
În interiorul fiecărei baze de date sau subscripții căutarea se va face particularizat, în funcție
de pașii de căutare specifici acestor resurse electronice. Astfel, pentru fiecare bază de date,
Enformation vă pune la dispoziție ghiduri de utilizare.

4. Accesul din locațiile SNSPA, pe bază de IP instituțional, rămâne activ?
Da, accesul din locațiile SNSPA (Expoziției, Povernei, CIC, căminele din Băneasa), inclusiv prin
intermediul IP-urilor alocate prin sistemul Wi-Fi al SNSPA, rămâne funcțional. Accesul din
aceste locații se poate face direct, fără a apela la serviciul de acces mobil Summon Search, cu
excepția JSTOR și EBSCO - pentru care va trebui să introduceți codurile de acces specificate la
punctele 4 și 5. Astfel, utilizatorii vor accesa bazele de date direct de la
http://www.snspa.ro/cercetare/biblioteca/biblioteci-online, urmând pașii specifici de căutare
și salvare a resurselor electronice aferenți fiecărei baze de date separate (a se consulta
ghidurile de utilizare puse la dispoziție de Asociația Anelis Plus sau de Enformation).
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5. Cum accesez subscripțiile EBSCO?
Din cauza politicii de acces pe care o are EBSCO, accesul la subscripțiile acestei baze de date
se va face separat, conform vechiului aranjament, prin accesarea acesteia fie de pe pagina
www.snspa.ro , fie de pe www.politice.ro
Datele de acces pentru subscripțiile EBSCO vă vor fi comunicate de administratorul de rețea a
facultății sau le puteți afla de la avizierul bibliotecii SNSPA.

6. Cum accesez subscripțiile JSTOR?
Pentru anul 2015 abonamentul la subscripțiile JSTOR este efectuat instituțional, separat de
Asociația Anelis Plus, și suportat din veniturile proprii ale SNSPA. Astfel, JSTOR nu poate fi accesat
prin intermediul serviciului Summon Search. De aceea, accesul la subscripțiile JSTOR se va face la
fel ca în anii precedenți, fie de pe pagina www.snspa.ro , fie de pe www.politice.ro . Datele de
acces pentru subscripțiile JSTOR le solicitați de la administratorul de rețea a facultății sau le
puteți afla de la avizierul bibliotecii SNSPA.

7. Unde pot găsi mai multe informații referitoare la accesul mobil la
resursele electronice abonate prin Asociația Anelis Plus?
În cazul în care aveți nevoie de explicații adiționale, precum și de intermedierea aspectelor de
acces cu operatorii Asociației Anelis Plus, îl puteți contacta pe reprezentatul SNSPA în Asociația
Anelis Plus, dl. lect. univ. dr. Nicolae Toderaș la adresa de e-mail nicolae.toderas@snspa.ro
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