SIGMA – to portal informacji technicznej oraz komercyjna baza artykułów online tworzona na
podstawie zawartości czasopism wydawnictwa SIGMA-NOT. Pełne teksty czasopism od 2004 r.

1. Rejestracja
2. Dostęp do pełnego tekstu czasopisma
3. Wyszukiwanie

1. Rejestracja
Aby korzystać z czasopism wydawnictwa SIGMA-NOT należy najpierw zarejestrować się na
portalu: https://www.sigma-not.pl/register.jsf - mail z domeny @zut.edu.pl
Po kliknięciu w „Zarejestruj mnie” - hasła są aktywne, bez maila potwierdzającego.

2.

Dostęp do pełnego tekstu czasopisma

- https://sigma-not.pl/home.do

Dostęp do pełnego tekstu artykułu wymaga najpierw uzyskania dostępu do czasopisma.
W tym celu należy kliknąć w wybrany tytuł czasopisma z panelu po prawej stronie np.: „Chłodnictwo”

Na stronie czasopisma (należy przewinąć ekran w dół) trzeba odnalęźć zakładkę „Dostęp poprzez
bibliotekę” i rozwinąć listę dostępnych uczelni:

Proszę kliknąć w „Uzyskaj dostęp” przy nazwie uczelni.

Po kliknięciu w „Wyślij prośbę” - na adres mailowy użytkownika zostanie przesłana wiadomość z
linkiem aktywacyjnym do wybranego czasopisma

W panelu klienta wyświetlać się będą wszystkie e-dostępy do czasopism, o które wysłano prośbę.
Dostęp aktywny będzie do końca rocznej prenumeraty czasopisma:

Powrót do strony głównej – po kliknięciu w logo:

3. Wyszukiwanie
Nasza rada: aby dostęp do pełnych tekstów wyszukanych artykułów przebiegał
bezproblemowo proponujemy najpierw wybrać z listy czasopism te (kilka lub wszystkie),
które tematycznie odpowiadają poszukiwanym treściom i zgłosić prośbę o dostęp do nich
przed rozpoczęciem wyszukiwania. Oszczędzi to później wiele czasu i niedogodności.
Hasła wpisywać można po kliknięciu na lupkę lub na zakładkę Publikacje
https://sigma-not.pl/home.do

W oknie wyszukiwania można wpisywać słowa kluczowe, autrów lub tytuły artykułów.
Warto stosować znak cudzysłowu np.:
"Impregnat nadający papierom tłuszczoszczelność" lub „Jan Kowalski”.
Pojawi się wynik w postaci poszukiwanego artykułu lub listy artykułów danego autora.

Możliwe jest również wyszukiwanie haseł tylko w wybranych tytułach czasopism np.: tych z
uzyskanym e-dostępem:

Wynik wyszukiwanie widoczny jest w postaci listy artykułów z różnych czasopism. Kliknięcie w tytuł
artykułu, a następnie w ikonę „Czytaj online” otwiera pełny tekst, jeśli wcześniej zgłoszona została
prośba o dostęp do czasopisma.

