Accesarea bazelor de date
 Accesarea bazelor de date din pagina web a Bibliotecii UMF
 din pagina universităţii www.umfcluj.ro/ Educaţie / Resurse educaţionale/ Biblioteca
„Valeriu Bologa" / Abonamente curente: baze de date full-text şi bibliografice
Sau
 din pagina universităţii www.umfcluj.ro/Legături utile (stânga jos)/ Biblioteca „Valeriu
Bologa" / Abonamente curente: baze de date full-text şi bibliografice

 Accesarea bazelor de date în afara claselor de IP ale universităţii (acces de la
distanţă = acces mobil)
I.

a) Pentru a accesa de la distanţă (în afara reţelei universităţii) următoarele resursele
ale universităţii, abonate prin consorţiu sau direct:

AccessPharmacy MGH
Cochrane Library Wiley
EMBASE
MICROMEDEX
OVID – LWW Premier Journal Collection Plus
PROQUEST Central
ScienceDirect Freedom Collection, Elsevier
Scopus, Elsevier
SpringerLink Journals, Springer
Thieme ebooks Collection
Clarivate Analytics (Web of Science)
Wiley Journals
Nature
Este necesar să vă creaţi un cont. Crearea iniţială a contului este obligatoriu a se face din reţeaua
universităţii (pentru recunoasterea ip-ului de către furnizori). Ulterior, logarea şi accesarea se pot
face din exterior.
Recomandare: folosirea adresei de email pe bază de extensie: ...@umfcluj.ro; @elearn.umfcluj.ro
Link-ul pentru creare cont:
http://www.e-nformation.ro/join-us
b) Pentru a accesa de la distanţă (în afara reţelei universităţii) următoarele
resursele ale universităţii, abonate prin consorţiu sau direct:

Academic Search Complete ,
DynaMED Plus,
Dentistry and Oral Sciences Source,
Cinahl Complete
Cambrige Journals
Este necesar să vă creaţi un cont.
Link-ul pentru creare cont:
http://www.info-edu.ro/activare-cont-ebsco.php

Recomandare: folosirea adresei de email pe bază de extensie ...@umfcluj.ro
În cazul în care folosiţi o altă adresă de email, vă rugăm să trimiteţi solicitarea de creare a
contului, la adresa de email: bibliotecaumf@umfcluj.ro
Parolele conturilor au o perioada limitata de valabilitate (un an).
Pentru a beneficia de acces mobil la baza de date Cambridge Journals, va rugam sa completati
formularul disponibil la adresa http://www.accesmobil.romdidac.ro/public/register
c) Pentru a accesa de la distanţă (în afara reţelei universităţii) următoarele
resursele ale universităţii, abonate prin consorţiu sau direct:
Clinical Key
Este necesar să vă creaţi un cont.
Link-ul pentru creare cont:
https://www.clinicalkey.com/#!/remote-access
Înregistrare pe bază de adresă email umf!
II.

O altă modalitate de accesare de la distanţă a tuturor resurselor electronice, este
prin instalatea programului CISCO VPN, al cărui ghid de instalare va fi trimis prin
e-mail. În acest sens, vă rugăm să transmiteţi solicitarea dumneavoastră la adresa
de email: sjucan@umfcluj.ro

