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[Title for presentation / Date to go here]

1.0

Sobre

• Descubra o SpringerLink
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Sobre – descubra o SpringerLink

URL: link.springer.com
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Sugestões automáticas 
para buscas (com base 
em palavras-chave)

Sobre – você em primeiro lugar

Desmarque a opção 
Preview-Only para 
limitar os resultados 
de busca aos 
conteúdos licenciados
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Links diretos para 
trechos completos 
do texto em HTML 
otimizado

Sobre – encontre o que você precisa
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Seu design 
responsivo otimiza 
a visualização em 
todos os 
dispositivos

Leia em qualquer lugar – em qualquer dispositivo

Tablet

Celular - vertical

Celular - horizontalDesktop
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[Title for presentation / Date to go here]

2.0

Página inicial

• Busca – Navegação – Conteúdo

• Ser identificado

• Branding da biblioteca

• Busca

• Suporte e feedback
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A página inicial é dividida 
em 3 partes:

1) Busca

2) Navegação

3) Conteúdo

Página inicial

(1)

(2)
(3)
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Quando você visita link.springer.com a partir de uma faixa de IPs reconhecida, você é 
identificado automaticamente como pertencente àquela instituição. Usuários individuais 
também podem ser identificados utilizando e-mail e senha para fazer login.

1) Clique em Sign up/Login

2) Crie uma conta

3) Ou faça login no seu acervo de qualquer lugar do mundo

Página inicial – ser identificado

https://link.springer.com/
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Página inicial – criar uma conta / fazer login
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Usuários cadastrados 
podem fazer login
diretamente

Também via Shibboleth
ou Athens

Ou fazer login com sua 
conta corporativa

Login institucional / via Athens
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Se você ainda não é 
cadastrado no SpringerLink, 
o processo é muito rápido!

Sua conta também poderá 
ser usada no springer.com

Criar uma nova conta



13

Se você entrar no site 
como usuário anônimo, a 
caixa de atividade ficará 
alaranjada

Página inicial – usuário anônimo
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Se você entrar no site 
como usuário 
corporativo, a caixa de 
atividade ficará violeta

Página inicial – usuário institucional identificado
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O administrador 
institucional pode inserir 
uma mensagem com o 
branding da instituição

A mensagem aparecerá 
antes do texto completo 
de todos os artigos de 
periódicos, livros e 
capítulos em assinatura

Página inicial – branding da biblioteca
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1) Grande parte dos 
usuários acessa 
nossos conteúdos 
usando a 
funcionalidade de 
busca. A caixa de 
busca fica visível 
em todas as 
páginas

2) Também há 
opções avançadas 
de busca e ajuda

Página inicial – busca

(1) (2)
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Adicione critérios à sua busca utilizando as opções 
em Busca Avançada

Você pode limitar sua busca apenas aos conteúdos 
aos quais sua instituição possui acesso

Página inicial – opções avançadas de busca
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Você também pode 
explorar a página de 
Dicas para buscas

Página inicial – ajuda na busca
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A funcionalidade de navegação à 
esquerda é dividida em disciplinas

Clique sobre o assunto desejado 
para visitar a página inicial da 
disciplina

Você também pode navegar por 
tipo de conteúdo

Descubra os vários tipos de 
conteúdo:

• Artigos (Periódicos)

• Capítulos (Livros)

• Artigos de Congressos

• Verbetes de obras de referência

• Protocolos

Página inicial - navegação
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Os resultados da busca ficam à 
direita

Você encontrará resultados nos 
mais diversos conteúdos do 
SpringerLink

Se preferir apenas ver 
resultados aos quais você tem 
acesso, desmarque a caixa 
amarela acima das opções de 
filtros de busca à esquerda

Página de resultados de busca
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Se preferir apenas ver 
resultados aos quais você 
tem acesso, desmarque a 
caixa amarela acima das 
opções de filtros de 
busca

Resultados apenas para pré-visualização
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Estrutura dos itens listados nos nas 
páginas de resultados de busca:

1) Tipo de conteúdo

2) Título do item listado

3) Autor do item listado

4) Publicado em qual produto

5) Fazer download do PDF  (texto 
integral) ou visualizar em HTML 
quando disponível

Página de resultados de busca

(1)
(2)

(3) (4)
(5)
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Tipo de conteúdo

Os seguintes tipos de conteúdos 
podem ser listados nos resultados de 
busca:

Unidades maiores como

• Séries

• Livros

• Periódicos

• Obras de referência

Unidades menores como

• Capítulos

• Protocolos

• Artigos

• Verbetes de obras de referência

Tipo de conteúdo
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Opções de filtros

Há opções pré-definidas para 
os filtros à esquerda. Elas lhe 
ajudarão a otimizar seus 
resultados de busca

As seguintes opções de filtros 
estão disponíveis:

• Tipo de conteúdo

• Disciplina

• Subdisciplina

• Idioma

Página inicial – página de resultados de busca
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Por padrão, os resultados 
de buscas são organizados 
por “mais recentes 
primeiro”

As opções são:

• Mais recentes primeiro

• Mais antigos primeiro

Você também pode 
pesquisar apenas dentro 
de uma determinada faixa 
de datas

Página inicial – opção de organização de resultados
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Lista de downloads

No cabeçalho da página há 
uma seta para fazer download 
dos primeiros 1000 resultados 
de busca em formato CSV

Feed RSS

Para assinar um feed RSS dos 
seus resultados de busca, 
clique no botão alaranjado

Página inicial – download e feed RSS
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Clique nos ícones de 
envelope e de balão de 
diálogo à esquerda para 
acessar o formulário e o 
chat de Suporte e 
Feedback

Página inicial – suporte e feedback
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3.0

Páginas de produtos

• Páginas de produtos

• Indicadores de Acesso Aberto
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No cabeçalho de 
todas as páginas de 
produtos há uma 
barra azul que 
permanece sempre 
visível

A funcionalidade 
oferecida nessa barra 
irá variar conforme a 
página visitada

Páginas de produtos – barra azul
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Os indicadores de Acesso 
Aberto irão aparecer em:

1) Páginas de resultados de 
busca

2) Páginas de Artigos/Capítulos

Indicadores de Acesso Aberto

(2)

(1)
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4.0

Página inicial de periódicos

• Visão geral das funcionalidades

• Busca dentro dos conteúdos de periódicos

• Página de resultados de busca por palavra-chave dentro de um periódico

• Navegação em volumes e edições

• Página de resultados com todos os volumes e edições

• Sobre este periódico
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Visão geral das funcionalidades

1) Explorar volumes e edições

2) Buscar neste periódico

3) Título do periódico

4) ISSN do periódico

5) Descrição do periódico

6) Lista dos artigos mais recentes

7) Capa do periódico

8) Métricas e abrangência do 
conteúdo

9) Co-editores/sociedades parceiras

10) Alertas e outras informações

11) Explorar volumes e edições 

12) Opções de compartilhamento

Página inicial de periódicos

(1)
(2)

(3)
(4)

(5)

(10)

(6)

(7)

(8)

(9)

(11)

(12)
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Para encontrar artigos 
de periódicos 
relevantes, você pode 
inserir um termo na 
busca para explorar os 
conteúdos de um 
periódico

Os resultados serão 
exibidos em uma lista 
de resultados de 
busca. Você estará 
deixando o ambiente 
da página do produto 
periódico

Páginas de produtos – busca no próprio periódico



34

Acima da lista de 
resultados de 
pesquisa, você pode 
ver o termo 
buscado e o nome 
do periódico

Páginas de produtos – busca com palavras-chave no próprio 
periódico
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1) Na página inicial do periódico, 
clique no link Todos os 
volumes e edições na barra 
azul no alto da página

2) Você também pode utilizar o 
botão azul Navegar volumes e 
edições para ter a mesma 
visão geral

3) Utilize a caixa cinza à direita 
de Latest Articles para 
explorar volumes ou edições 
específicos

Páginas de produtos – navegação em volumes e edições de 
periódicos

(1)

(2)

(3)
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1) Clique na aba Online 
First para buscar os 
artigos mais recentes 
que ainda não foram 
adicionados a uma 
edição (não se aplica a 
todos os periódicos) 

2) Os links para os 
conteúdos mais 
recentes serão exibidos 
no alto da página

3) Os conteúdos de 
volumes mais antigos 
estarão ocultos dentro 
das barras cinzas. Clique 
na barra cinza de cada 
volume para visualizar 
seus conteúdos.

(1)

(2)

Páginas de produtos – todos os volumes e edições de 
periódicos

(3)
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Na parte inferior da página inicial do periódico há 
informações detalhadas sobre a publicação:

1) Informações bibliográficas

2) Links Adicionais: Receber atualizações do 
periódico, Conselho editorial, Sobre este 
periódico e Envio de originais

3) Assuntos: links para resultados de busca 
relacionados

4) Setores da indústria: links para resultados de 
busca relacionados

5) Histórico do periódico: detalhes sobre edições 
anteriores

Páginas de produtos – sobre este periódico

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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Páginas de produtos – links adicionais

Em Links Adicionais, você 
encontrará informações, 
tais como:

1) Conheça os editores

2) Sobre este periódico –
utilização e impacto

3) Conselho editorial

E muito mais, variando a 
cada título
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5.0

Artigo de periódico

• Visão geral das funcionalidades

• Informações sobre título e autor

• Navegação

• Citação

• Referências

• Sobre este artigo
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1) Capa do periódico

2) Título do periódico

3) Título do artigo

4) Informações sobre o 
autor

5) Informações de First
Online

6) Download do PDF

7) Citar artigo

8) Compartilhar artigo

9) Links para navegação no 
artigo

10) Downloads e 
compartilhamentos

Artigo de periódico – visão geral das funcionalidades

(1) (2)

(3)

(10)(5)

(6)

(8)

(9)(4)

(7)
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Informações sobre 
título, periódico e 
autor são exibidas 
em destaque na 
parte superior de 
todos os artigos

Artigo de periódico – informações sobre título, periódico e 
autor
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1) Na lateral direita há 
botões para Baixar o 
PDF, Citar artigo e 
Compartilhar o artigo

2) Logo abaixo há links 
para os títulos de 
secções do artigo. Por 
exemplo (quando 
disponíveis), Resumo, 
Materiais 
suplementares e 
Referências

3) Abaixo das informações 
principais do artigo 
estão suas métricas 
correspondentes

Artigo de periódico – navegação

(1)

(2)

(3)
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É possível fazer 
citações em diversos 
formatos, entre eles:

Artigo de periódico – citar artigo
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Uma lista de fontes 
que o autor utilizou 
para escrever o 
artigo

A maioria das 
referências estão 
conectadas às fontes 
originais por um link 
CrossRef

Artigos de periódicos – referências
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1) Link para saber mais Sobre 
este periódico

2) Link para informações sobre 
Reimpressões e Permissões

3) Recomendações 
personalizadas

Artigos de periódicos – sobre este artigo

(1)
(2)

(3)
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6.0

eBooks e obras de referência

• Visão geral das funcionalidades

• Sobre este eBook
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1) Capa

2) Título

3) Editores

4) Métricas

5) Informações sobre série e 
volume

6) Download do livro completo

7) Sumário

8) MyCopy

9) Download do ePub (quando 
disponível)

10) Sobre este livro

11) Pesquisar neste livro

Página inicial de eBooks – visão geral das funcionalidades

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)



48

1) Introdução

2) Palavras-chave

3) Editores e afiliações

4) Informações 
bibliográficas

Página inicial de eBooks – aba Sobre este livro

(1)

(2)

(3)

(4)
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7.0

Capítulos de eBooks e de obras de referência

• Visão geral das funcionalidades

• Acesso a capítulos de eBooks
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1) Capa

2) Título

3) Autores

4) First online

5) Métricas

6) Resumo

7) Palavras-chave

8) Download de capítulo

9) Download  do PDF do 
livro completo

10) Citar capítulo

11) Links de navegação no 
capítulo

Capítulos de eBooks – visão geral das funcionalidades

(10)
(3)

(1) (2)

(4)

(6)

(5)

(9)

(8)

(7)

(11)
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1) Referências

2) Informações de direitos autorais

3) Sobre este capítulo

Capítulos de eBooks – visão geral das funcionalidades (cont.)

(3)

(1)

(2)
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8.0

Séries de eBooks e anais de congressos

• Página inicial de séries de eBooks e anais de congressos

• Navegar nos volumes de séries ou anais de congressos
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1) Capa da série

2) Título da série

3) Link para os volumes da 
série

4) Sobre esta série

Página inicial de séries ou anais de congressos

(1) (2)

(3)

(4)
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No cabeçalho da página de 
resultados de busca há uma caixa 
de informações mostrando que os 
resultados pertencem a uma série 
de livros:

1) Navegue nos volumes com o 
botão na barra azul de ações 
no cabeçalho da página ou na 
opção abaixo da descrição

2) Também é possível fazer uma 
busca dentro desta série 
utilizando um termo específico 
na barra azul de ações

Ambos os resultados de busca 
serão exibidos no contexto de 
uma página de resultados de 
busca – você irá deixar esta página

Séries ou anais de congressos – navegar em volumes
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9.0

Enciclopédias e dicionários

• Visão geral das funcionalidades



56

1) Título

2) Informações sobre o autor

3) Pesquisar dentro desta 
obra de referência

4) Sumário (A-Z)

5) Métricas

6) Editores e afiliações

7) Informações bibliográficas

Enciclopédia – visão geral das funcionalidades

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
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[Title for presentation / Date to go here]

10.0

Protocolos

• Acesso
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1) Capa

2) Título

3) Autores

4) First online

5) Métricas

6) Resumo

7) Palavras-chave

8) Download – protocolo e branding 
institucional (quando ativado)

9) Opções de download

10) Opções de citação

11) Links de navegação no capítulo

Página inicial de protocolos

(1) (2)

(6)

(3)

(4) (5)

(7)

(9)
(10)

(8)

(11)
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1) Referências

2) Informações de direitos 
autorais

3) Sobre este protocolo

Página inicial de protocolos (cont.)

(1)

(2)

(3)
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11.0

Rodapé

• Visão geral das funcionalidades
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1) Navegar por disciplina

2) Navegar por tipo de produto

3) Outros sites da Springer

4) Ajuda e contato

5) Instituições e números de parceiros de negócios reconhecidos

Rodapé

(1)

(2) (3) (4)

(5)
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Tutorais em vídeo

• Introdução ao SpringerLink - https://www.youtube.com/watch?v=AcmWD1TYaI4

• Busca & Pesquisa na Plataforma - https://www.youtube.com/watch?v=6uQLyqMh4GI

• Utilização de Periódicos - https://www.youtube.com/watch?v=C6Q0XvVaU_Y

• Utilização de eBooks - https://www.youtube.com/watch?v=f3Kd9mKUyRg

• Citações & Métricas - https://www.youtube.com/watch?v=YTbtsBBrVrw

https://www.youtube.com/watch?v=AcmWD1TYaI4
https://www.youtube.com/watch?v=6uQLyqMh4GI
https://www.youtube.com/watch?v=C6Q0XvVaU_Y
https://www.youtube.com/watch?v=f3Kd9mKUyRg
https://www.youtube.com/watch?v=YTbtsBBrVrw

