ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εγγραφή στο σύστημα



«Δημιουργία Λογαριασμού Χρήστη»
Ενεργοποίηση λογαριασμού από τη «Βιβλιοθήκη» (ενημέρωση μέσω email)

Εισαγωγή στο σύστημα NILDE (http://nilde.heal-link.gr)

Δημιουργία βιβλιογραφικών αναφορών/Υποβολή αιτήματος
Ανάκτηση λογαριασμού πρόσβασης


«Ξέχασα τα αναγνωριστικά πρόσβασης στην Υπηρεσία»

Επεξεργασία προσωπικών στοιχείων







«Αρχική σελίδα»




«Υποβολή νέου αιτήματος» ή «Νέο αίτημα»
«Άρθρο» (συμπληρώστε τα στοιχεία του άρθρου που σας ενδιαφέρει)
Απαραίτητα πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν:
Τίτλος περιοδικού, Έτος Δημοσίευσης, Αρχική σελίδα άρθρου
«Αποθήκευση» (αποθήκευση βιβλιογραφικής αναφοράς)
«Υποβολή αιτήματος» (υποβολή αιτήματος στην «Υπηρεσία»)

«Επεξεργασία»

Αναζήτηση βιβλιογραφικών αναφορών (http://www.heal-link.gr/journals/)




Αλφαβητικός κατάλογος ηλεκτρονικών πηγών του HEAL-Link ή
«Γρήγορη αναζήτηση»: Επιλέξτε το περιοδικό που σας ενδιαφέρει ή
πληκτρολογήστε τον τίτλο του στο πεδίο «Γρήγορη Αναζήτηση» αν τον
γνωρίζετε εξαρχής. (Προσέξτε τα έτη μέσα στις παρενθέσεις στα οποία
έχει πρόσβαση ο HEAL-Link)
Αναζητήστε το άρθρο στα περιεχόμενα του επιστημονικού περιοδικού
και αντιγράψτε τα στοιχεία του στη φόρμα αιτήματος του συστήματος
NILDE

Κατάσταση αιτήματος


ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 65,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 2310-301784
FAX. 2310-300360

(διπλό κλικ για να τα προσθέσετε)

Παρακολουθήστε την πορεία του αιτήματός σας τόσο μέσω του
λογαριασμού σας όσο και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σε εκκρεμότητα (δεν
έχει υποβληθεί στην
Υπηρεσία)

Σε εκκρεμότητα
(υπό επεξεργασία
από την Υπηρεσία)

Επιτυχής
διεκπεραίωση
αιτήματος

Το αίτημα
απορρίφθηκε

Επεξεργασία βιβλιογραφικής αναφοράς






Επιλέξτε τη βιβλιογραφική αναφορά που θέλετε να επεξεργαστείτε
«Επεξεργασία»
Συμπληρώστε σημειώσεις σχετικές με το συγκεκριμένο άρθρο
(«Προσωπικές σημειώσεις») που μπορούν να φανούν χρήσιμες στην
έρευνά σας.
Συμπληρώστε την τοποθεσία στην οποία βρίσκεται το πλήρες κείμενο
του άρθρου (Τοποθεσία: φυσικός χώρος όπου είναι διαθέσιμο το
υλικό, πχ. Βιβλιοθήκη, URL: διαδικτυακός τόπος όπου είναι διαθέσιμο
το υλικό, π.χ. Google Scholar, Αρχείο στον υπολογιστή μου: άρθρο
αποθηκευμένο στο δίσκο του Η/Υ.

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Υπηρεσία Παροχής Αντιγράφων Επιστημονικών Άρθρων του HEAL-Link δίνει
τη δυνατότητα στις «Βιβλιοθήκες» και στους «Τελικούς Χρήστες» των Δημοσίων
Οργανισμών και Φορέων να αιτούνται το πλήρες κείμενο των επιστημονικών
άρθρων που θεωρούν απαραίτητα για τη διεξαγωγή της ερευνητικής τους
δραστηριότητας.

Ταξινόμηση αιτημάτων


Κατηγοριοποιήστε τα αιτήματά σας ή τις βιβλιογραφικές σας αναφορές
δημιουργώντας ετικέτες

Η Υπηρεσία παρέχεται μέσω του Συστήματος Ασφαλούς Αποστολής Εγγράφων
(Secure Electronic Document Delivery System) «NILDE».

Η πρόσβαση στο

σύστημα για τη χρήση της «Υπηρεσίας» γίνεται διαδικτυακά. Οι συμμετέχουσες

Παραλαβή ψηφιακών αντιγράφων επιστημονικών άρθρων
Το επιστημονικό άρθρο αποστέλλεται μέσω του συστήματος NILDE σε μορφή
ψηφιακού αντιγράφου. Η «Βιβλιοθήκη» εκτυπώνει και παραδίδει στον
«Τελικό Χρήστη» ΜΟΝΟ ένα έντυπο αντίγραφο του επιστημονικού άρθρου.
Απευθυνθείτε στη «Βιβλιοθήκη» σας για την παραλαβή του άρθρου.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 65,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 2310-301784
FAX. 2310-300360

(διπλό κλικ για να τα προσθέσετε)

«Βιβλιοθήκες» και οι «Τελικοί Χρήστες» τους εγγράφονται στο σύστημα και
δημιουργούν λογαριασμό, μέσω του οποίου μπορούν να αποστέλλουν αιτήματα
προς την «Υπηρεσία».

