Universitatea Lucian Blaga din Sibiu – acces AnelisPlus-2016
ULBS face parte din consortiul universitar Anelis-Plus prin care se face accesul la bazele de date (BD).
Biblioteca ULBS este cea care gestioneaza accesul, ofera ajutor-consultanta, asigura training, posteaza anunturi
pentru accesarea BD pe pagina web: http://bcu.ulbsibiu.ro .
Bazele de date cu acces liber din reteaua universitara sunt:
I. Baze de date multidisciplinare cu full-text:
1. ScienceDirect - Journals - Freedom Collection
2. SpringerLink Journals
3. ProQuest Central
4. Oxford Journals
5. EBSCO: Academic Search Complete
6. Sage HSS collection
7. Scopus
8. MatSciNet
III. Baza de date bibliografica si bibliometrica:
1. Thomson- REUTERS Web of Knowledge (Web of Science-ISI, Journal Citation Reports,
Derwent Innovation Index)

Acces mobil - ( http://www.anelisplus.ro/?page_id=64 )
Accesul mobil (din afara retelei ULBS) este permis prin autentificare pe baza de cont si parolă.
În 2016, accesul mobil este oferit prin intermediul celor doi furnizori:
-

prin furnizorul Enformation - acces pentru 8 resurse abonate,
prin Romdidac pot fi accesate bazele de date EBSCO.

Pentru fiecare furnizor se face autentificare separata, deci pentru accesul mobil este necesară înregistrarea ca
utilizator si validarea contului. Pentru înregistrare folosiți adresa email institutionala.
1-Pentru EBSCO Host, completați formularul acesta (http://www.anelisplus.ro/activare_cont/ ).
2-Pentru enformation, click pe linkul de mai jos (Ctrl-apasat+click mouse) – site-enformation
Atenție! conturile trebuie create de pe calculatoare aparținând instituțiilor!
Accesul mobil în cadrul proiectului Anelis Plus se face prin:

Acces la bazele de date EBSCO

Acces la toate celelalte resurse (furnizor E-nformation)

Varianta a 2-a de acces mobil– pe baza contului MyAccount ULBS

Acces la literatura științifică
24 Februarie 2016

Prin intermediul federației RoEduNet și al Direcției de Comunicații și Marketing,
începând cu data de 24 februarie 2016, utilizatorii ULBS (cadre didactice, studenți și
angajați) ce dețin un cont MyAccount, pot accesa din orice locație literatura științifică
pusă la dispoziție de portalul AnelisPlus. Autentificarea se realizează la adresa
https://dspace.anelisplus.ro/xmlui/ unde se alege SB_ULBSB și se furnizează
credențialele contului.
Accesul la articole și cărți se va face direct prin interfața portalului, cautând in
Dspace. Articolul efectiv se regaseste in pagina corespunzatoare titlului, sub denumirea
de main.pdf.
Intreaga colecție disponibilă poate fi răsfoită la adresa https://dspace.anelisplus.ro/xmlui/community-list
Prin Anelis Plus se asigurară accesul la resursele electronice de informare documentare prin achiziţia de baze de
date / platforme fulltext şi baze de date bibliografice și bibliometrice, se crează unu campus virtual, pentru a
permite comunității științifice și educaționale românești accesul online la resurse și la depozitul național de
documente (national repository) care va fi dezvoltat în cadrul Proiectului, atât prin achiziția de arhive, cât și
prin contribuția cu publicații științifice ale comunității academice din România.
Pentru mail multe informații legate de conținutul disponibil gasiți la http://www.anelisplus.ro/
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