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Bem-vindo ao tutorial do Meu EBSCOhost, que demonstra como configurar e obter o máximo da pasta de
personalização gratuita (Meu EBSCOhost), permitindo que os usuários usem os resultados de pesquisa do
EBSCOhost mesmo depois da pesquisa atual. As contas de pasta personalizada são simples de
configurar e podem ser criadas por qualquer usuário que acesse o EBSCOhost.

Além dos resultados da pesquisa, os usuários do Meu EBSCOhost podem armazenar imagens, vídeos, links
permanentes para pesquisa, pesquisas salvas, avisos salvos, avisos de revista científica e páginas da Web
criadas usando o programa Page Composer gratuito da EBSCO. A partir da pasta Personalizada, os usuários
podem imprimir, enviar por e-mail, salvar, citar ou exportar resultados da pesquisa, imagens ou vídeos.

Iniciaremos clicando no link Cadastrar-se no Meu EBSCOhost. Clique no link Sou um novo usuário e
preencha os campos. Clique em Continuar. Assim que suas informações forem aceitas, você será
automaticamente conectado como um usuário de pasta personalizada.

Ao fazer uma Pesquisa básica ou Pesquisa avançada depois de efetuar login em sua pasta
personalizada, você poderá salvar os itens de uma Lista de resultados específica em sua pasta
personalizada, clicando no link Adicionar à pasta, à direita da barra de relevância de cada artigo.
Esses resultados de pesquisa salvos podem ser analisados em mais detalhes posteriormente,
bem como ser impressos, enviados por e-mail ou salvos no seu computador.

Clicando em Adicionar pesquisa à pasta, você pode adicionar um link permanente a uma pesquisa em
sua pasta personalizada, que poderá então ser enviado por e-mail, salvo ou ser clicado para executar a
pesquisa posteriormente, mostrando os resultados novos que foram adicionados à base de dados.

Depois de clicar em Histórico de pesquisa/Avisos, abaixo do campo Localizar, você pode salvar
pesquisas avançadas para que sejam recuperadas para uso posterior. Você também pode imprimir
seu histórico de pesquisa clicando no link Imprimir histórico de pesquisa.

Você pode salvar a Pesquisa avançada realizada mais recentemente como um Aviso de pesquisa.
Dessa forma, o EBSCOhost lhe enviará um e-mail com qualquer novo resultado de pesquisa.
Os Avisos de pesquisa também podem ser recuperados do Meu EBSCOhost e utilizados para realizar
imediatamente a pesquisa, eliminando a necessidade de aguardar futuros resultados de aviso.

Na página Detalhes da publicação de maioria das revistas científicas representadas na base de dados em que
você está pesquisando, é possível configurar um Aviso de revista científica, que poderá ser mantido na sua pasta
personalizada do Meu EBSCOhost até que você o exclua. Os Avisos de revista científica fornecem uma
notificação automática por e-mail sempre que uma nova edição da publicação especificada for adicionada à base
de dados, eliminando a necessidade de verificar continuamente a base de dados quanto a novas edições.

O EBSCOhost inclui um programa gratuito de criação de páginas da Web chamado Page Composer.
Ele permite a criação de páginas da Web personalizadas, que podem incluir itens da Lista de
resultados, uma caixa de pesquisa, imagens e gráficos de páginas criativos, que podem ser usados,
por exemplo, como tarefas para estudantes (quando publicados em outro site da Web).
O programa Page Composer está disponível exclusivamente a partir da pasta Meu EBSCOhost,
na qual são armazenadas as páginas da Web criadas com essa ferramenta.

O Meu EBSCOhost também inclui um recurso de cobrança retroativa (charge back),
permitindo que você controle os tempos de uso da sessão do EBSCOhost para clientes
que são cobrados retroativamente. As informações do relatório de uso podem ser
impressas ou enviadas por e-mail para os destinatários que você especificar.

Clique no link Ajuda para ver o manual completo da ajuda on-line e visite o site de suporte da EBSCO,
em http://support.ebsco.com para procurar em nossa Base de conhecimentos (Knowledge Base) de
perguntas freqüentes, fazer download de Tópicos de ajuda, Guias do usuário e tutoriais ou ver o que
há de novo em nossas Principais histórias. Isso conclui o tutorial do Meu EBSCOhost.

