Resultados da busca

Página inicial de um periódico

Página inicial de um livro
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Lista de itens da página de resultados da busca
1  _ Tipo de conteúdo 2  _ Fazer download do PDF
3  _ Visualizar em HTML

1  _ Buscar neste periódico 2  _ Navegação por Volumes e
Edições 3  _Lista dos artigos mais recentes 4  _ Look Inside
(pré-visualização) 5  _ Sobre este periódico

1 _ Buscar neste livro 2  _ Sumário do livro incluindo
capítulos 3  _ Look Inside (pré-visualização) 4  _ Sobre este

livro

É possível exportar
citações nos seguintes
formatos:
•• ProCite (RIS)
•• RefWorks (RIS)
•• BookEnds (RIS)
•• EndNote (RIS)
•• PubMed (TXT)
•• BibTeX (BIB)

2

3

2

6

7

link.springer.com

Exportar citação

8

1  _ Fazer download do PDF 2  _ Visualizar artigo em HTML
3  _ Look Inside (pré-visualização) 4  _ Abstract (resumo)
5  _ Artigos relacionados 6  _ Material complementar
7  _ Referências 8  _ Sobre este artigo 9  _ Exportar citação
10  _ O que há neste artigo

SpringerLink

Abaixo da capa do periódico
ou livro há um link que
permite exportar citações.

Guia de Consulta Rápida

Aprenda a utilizar o SpringerLink. Visite
springer.com/librarians

H4795

Para começar

Busca

Opções de busca

Navegação por Assunto da coleção/Tipo de conteúdo

Página de Resultados de Busca

Documentos relacionados

Visite link.springer.com
1 _ Faça o login de usuário

4 _ Busca rápida

para ser identificado

A função de busca rápida e
simplificada é semelhante
à sugestão automática do
Google

2 _ Selecione um idioma

A página inicial é dividida
em três partes:
3 _ O conteúdo é apresen-

tado por tipos de conteúdo

5 _ Navegação por assunto

da coleção
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6 _ Busca avançada e Buscar

1 _ Navegação do conteúdo

Ajuda de Busca – clique no
ícone de configurações
7 _ Os downloads mais
7

recentes feitos em sua
instituição podem ser
visualizados aqui.
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por área. Clique no
assunto desejado para ser
redirecionado para a página
de resultados de busca com
todos os resultados da área
selecionada.

2 _ Navegação por tipo de

conteúdo. Selecione:
• Artigos (em Journals)
• Capítulos e Séries
(em Books)
• Itens de Obras de Referência (Reference Works)
• Protocolos

3 _Desmarque a caixa amarela
“include preview-only content”
(incluir conteúdo apenas para
pré-visualização) para visualizar
apenas o conteúdo disponível
para a sua instituição.

Todos os resultados (all
results) serão exibidos
como padrão. Por exemplo,
conteúdos aos quais você
tem acesso e também
conteúdos disponíveis
apenas para pré-visualização
(preview-only).

4 _A barra de navegação do

lado esquerdo traz opções
de filtro pré-definidas
conforme segue:

• Tipo de conteúdo • Área
• Subdivisão da área
• Publicado em • Idioma

