Nastavení alertů u vybraných EIZ UJEP
Chcete být pravidelně informováni o novinkách? Můžete si to sami zařídit pomocí služby „alert“.
ALERT je automaticky opakované vyhledávání (rešerše), jehož výsledky jsou odesílány na uložený
e-mail podle zadaných parametrů.
Alert – automatické upozorňování, nastavení emailového upozornění na novinky odpovídajícího dotazu
Ukážeme si nastavení alertů u vybraných, důležitých pro FSE, databází UJEP. Databáze fungují většinou na
stejném principu. Pokud pochopíte, jak alert nastavit, nebude pro Vás problém nastavit si ho i u jiných
databází.

Databáze EBSCO vč. EconLit with Full text
http://web.ebscohost.com
Nejprve je třeba si vytvořit osobní schránku „My EBCSOhost“. Pokud si vytváříte novou schránku nebo se
chcete přihlásit do již existující schránky, klikněte na: Přihlásit se

Pro přihlášení zadejte uživatelské jméno a heslo
Pro vytvoření nové schránky klikněte na: Vytvořit nový účet

Pro vytvoření nové schránky zadejte požadované údaje a klikněte na: Odeslat

Po návratu k vyhledávání poznáte podle změny loga EBSCOHost, že jste přihlášeni
Do schránky se dostanete kliknutím na: Složku

Když provedete jakékoli vyhledávání, tzn., nastavíte si rešeršní dotaz dle vašich požadavků, můžete si
nastavit emailový alert, který za Vás bude hlídat všechny novinky, a vždy dostanete upozornění na nové
články.
Jednotlivé výsledky (vybrané články) si můžete také uložit (zobrazí se Vám po kliknutí na vaši Složku), nebo
poslat emailem.
Možnosti najdete v horní liště nad vyhledanými výsledky.

Po kliknutí na možnosti Alert / Uložit / Sdílet se Vám zobrazí okno, kde si zvolíte požadovanou operaci.
Alerty si nastavíte zde. Kdykoli se teď objeví v databázi
nový článek, který bude splňovat Vaše parametry,
přijde Vám na email upozornění.

ALERT nastavíte tímto způsobem:
Kliknete na Alert e-mailem.

Zobrazí se Vám nové okno, kde vyplníte požadované údaje a kliknete na Uložit alert.

Uložené alerty můžete měnit a spravovat ve Složce.

Databáze JSTOR
http://www.jstor.org/
V databázi JSTOR se obdobně jako v EBSCu musíte zaregistrovat. Nejprve je třeba si vytvořit osobní schránku
„My JSTOR“. Pokud si vytváříte novou schránku nebo se chcete přihlásit do již existující schránky, klikněte na:
MyJSTOR

Pro přihlášení zadejte uživatelské jméno a heslo
Pro vytvoření nové schránky klikněte na: Register

Pro vytvoření nové schránky zadejte požadované údaje a klikněte na: Submit

Když provedete jakékoli vyhledávání, tzn., nastavíte si rešeršní dotaz dle vašich požadavků, můžete si
nastavit emailový alert, který za Vás bude hlídat všechny novinky, a vždy dostanete upozornění na nové
články.
Jednotlivé výsledky (vybrané články) si můžete také uložit (zobrazí se Vám po kliknutí na MyJSTOR), nebo
poslat emailem. Vše najdete v horní liště nad vyhledanými výsledky.
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Vaše uložené rešeršní dotazy najdete zde:

Databáze ProQuest
http://search.proquest.com
Nejprve je třeba si vytvořit osobní účet „My Research“. Pokud si vytváříte novou schránku nebo se chcete
přihlásit do již existující schránky, klikněte na: Sign in

Pro přihlášení zadejte uživatelské jméno a heslo
Pro vytvoření nové schránky klikněte na: Create a My Research account

Pro vytvoření nové schránky
zadejte požadované údaje a
klikněte na: Create account

Když provedete jakékoli vyhledávání, tzn., nastavíte si rešeršní dotaz dle vašich požadavků, můžete si
nastavit emailový alert, který za Vás bude hlídat všechny novinky, a vždy dostanete upozornění na nové
články. Po zadání rešeršního dotazu kliknete na Set up alert.

Vyplňte nastavení alertu a klikněte na Set up alert.

Své nastavené alerty najdete v My Research. Zde si je můžete měnit a spravovat.

Databáze Oxford Journals
http://www.oxfordjournals.org/
Systém alertů funguje u většiny databází obdobně. Stačí se do dané databáze zaregistrovat, vytvořit si vlastní
účet, kde můžete ukládat výsledky hledání, uložit nastavené rešeršní dotazy a nastavit alerty aj. U databáze
Oxford Journal fungují s tím rozdílem, že si můžete zadat alerty pro konkrétní článek – zda byl článek citován,
nebo doplněn.

Pro přihlášení zadejte uživatelské jméno a heslo
Pro vytvoření nové schránky klikněte na: Vytvořit nový účet

Pro vytvoření nové
schránky zadejte
požadované údaje a
klikněte na: Register
with Oxford Journals

Když provedete jakékoli vyhledávání, tzn., nastavíte si rešeršní dotaz dle vašich požadavků, můžete si
nastavit emailový alert, který za Vás bude hlídat všechny novinky, a vždy dostanete upozornění na nové
články. Po zadání rešeršního dotazu kliknete na Full text, který se Vám zobrazí v HTML.

Zobrazí se Vám text, můžete použít možnost Alert me when cited nebo Alert me if corrected

Oxford Journal také nabízí vytvoření alertů k zasílání informací o novém čísle konkrétního časopisu. Po
přihlášení si v horní části si zvolíte My account.

Zvolíte možnost View alerting preferences, kde můžete své nastavené alertů spravovat.

Ve skupině My eTOCs si zvolíte konkrétní časopisy, jejichž obsah chcete sledovat.

Zde si rozbalíte jednotlivé časopisy podle jednotlivých okruhů, vybrané časopisy si zaškrtnete a dole na
stránce zvolíte možnost save ETOCs.

Databáze Cambridge Journals
http://journals.cambridge.org/action/login
Nejprve se musíte zaregistrovat, případně přihlásit do svého již vytvořeného účtu.

Zde vyplníte registrační formulář a kliknete na: Submit

Hned po registraci vidíte, že jste přihlášeni. Nabízejí se Vám různé možnosti, mimo jiné také alerty.
Citation alerts si nastavíte u konkrétníjo
vyhledaného článku, kliknutím na Citation Alert.
Comment alerts nastavíte take u konkrétního
článku kliknutím na Comment Alert.
Content alert, neboli sledování obsahu konkrétního
časopisu, nastavíte v pokročilém vyhledávání.

Po provedení jakéhokoli vyhledávání, si na stránce s výsledky kliknete na možnost Save Search.

Vyplníte údaje ke svému uloženému hledání. Uložené hledání (kompletní rešeršní dotaz, jak jste ho zadali) se
bude znovu provádět každé dva dny. Výsledky Vám budou zasílány na email.

Zároveň si stejně jako u Oxford Journal můžete zvolit časopisy, které Vás zajímají. Následně Vám bude chodit
upozornění na nové číslo časopisu. Službu si nastavíte zde.

