Uživatelský manuál

Vyhledávání v online katalogu
7. 9. 2016

Úvodní obrazovka nabízí jednoduché nebo rozšířené vyhledávání. Po přihlášení můžete využívat
historii vyhledávání.

Slovník
Rejstříky k různým polím najdete ve Slovníku
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Limity zužující dotaz – výběr z roletky nebo zaškrtnutím. Pro více možností použijte Shift a
kliknutí myší. Limity umožňují předem omezit vyhledávání z různých hledisek (jazyk dokumentu,
země vydání, datum vydání a pod.).

Zadání více slov: capillary electrophoresis
Přesné pořadí slov: „capillary electrophoresis“
Pravostranné zkrácení: capill*
Podpora vyhledání bez diakritiky
Volby, specifikující zadaný termín znamenají následující:
všechna slova
všechna slova uvedená v termínu se musí v indexu vyskytovat,
fráze
přesné pořadí slov uvedených v termínu,
kompletní termín
vyhledávání v kompletním termínu (nikoliv v indexu rozděleném na slova),
alespoň jedno ze slov
alespoň jedno slovo uvedené v termínu se musí v indexu vyskytovat.
Podrobnější informace v nápovědě.

Zdroje
Kromě databáze ASEP je možné vybrat i další zdroje – rozšířenou databázi ASEP, případně lze
vyhledávat v databázi autorit.
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Po přihlášení je možné využívat i vyhledávání v předplacených databázích – např. WOS nebo Scopus.

Přihlášením s loginem a heslem do web formuláře se zvětší kapacita košíku, je možno tisknout
více záznamů.

Vložit záznam do košíku
Linky do databází

Plný text
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Výsledky vyhledávání

Vyhledávání můžeme
zpřesnit pomocí faset

Pro výběr a tisk záznamů
použijeme košík

Výsledek dotazu můžeme zobrazit
v různých formátech
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Třídění záznamů
SYSNO
Datum vydání (sestupně), autor, název
Autor, název
První autor z ústavu AV
Druh dokumentu, autor, název
Název
Impakt faktor, autor, název
Datum vytvoření záznamu, ústav
Název zdroj.dokumentu
Rok, druh dokumentu (dle UI), název
Tisk záznamů
Záznamy uložíme do košíku – celý set, jednu stránku nebo pouze vybrané záznamy.
Záznamy můžeme tisknout, odeslat na mail nebo exportovat.

Pro export vybereme znakovou sadu a formát.K
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K záznamům je možné přidávat plné texty výsledků. Pravidla pro ukládání i nakládání se
staženými texty a podmínky najdete v nabídce Pravidla repozitáře.

Plné texty mohou být veřejně přístupné nebo dostupné pouze na vyžádání. Po vyplnění žádosti
je automaticky odeslán mail.
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