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Acces mobil pentru resurse electronice
abonate prin Anelis Plus

În conformitate cu procedura de achiziție pentru resursele de
informare pentru anul 2015, accesul mobil se asigură pentru
fiecare instituție care face parte din consorțiul ANELIS PLUS,
corespunzător resurselor la care este abonată instituția dvs.
Vă anuntăm că accesul mobil pentru contractul pe anul 2015
este dispobibil la adresa de web:
www.e-nformation.ro/resurse-2015

Accesul mobil (din afara instituției) este permis prin autentificare
pe bază de user și parole – atentie, crearea user-ului trebuie
facuta obligatoriu pe baza unei adrese de posta electronica
institutionala (de tip @student.rau.ro sau @profesor.rau.ro).
Pentru utilizatorii care au cont de acces mobil pe site-ul
www.infocercetare.ro:
Contul dvs. a fost migrat pe noul site (www.enformation.ro/resurse-2015). Detaliile de logare pentru acces la

resurse rămân neschimbate. Vă rugăm să accesați contul şi să
vă actualizați profilul (funcție, domeniu de interes).
Pentru actualizarea profilului vă rugăm să:
1. Intrați în contul dumneavoastră pe www.e-nformation.ro cu
aceleași date ca și pe infocercetare.ro - Username (adresa de email), Parola (parola cu care v-ați conectat în trecut pe
infocercetare.ro). În cazul în care, după câteva încercări nu
reuşiţi să vă conectaţi, cereţi resetarea şi trimiterea parolei prin
e-mail (acest lucru se face prin click pe Ai uitat parola?)
2. Accesați secțiunea Profil pe fundal roșu, din partea dreaptă a
ecranului.
3. Completați absolut toate câmpurile marcate ca obligatorii.
4. Finalizați prin SUBMIT, din partea stângă jos.

Pentru utilizatorii care NU au cont de acces mobil pe site-ul
www.infocercetare.ro:
Dispuneți de un cont pe site-ul ENFORMATION deoarece ați
participat la diverse evenimente organizate de noi şi v-ați creat
un cont pe pagina noastră de web.
Accesați www.e-nformation..ro/resurse-2015 şi veți avea acces
la resursele la care instituția din care faceți parte este abonată.
Vă rugăm să accesați contul şi să vă actualizați profilul (funcție,
domeniu de interes).

Pentru întrebări vă rugăm să ne contactați la adresa de email de
mai jos:

Iulian Țanea
iulian.tanea@enformation.ro
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