Înregistrarea şi utilizarea unui cont personal 1.
Motorul de căutare în modul de bază, cu posibilitatea de a selecta modul de căutare avansată 2.
Accesarea rezultatelor, în funcție de subiectul acestora 3.
Secțiunea celor mai noi știri și articole 4.
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 Căutarea avansată se accesează din „Article lookup” / „More search options” 1.
 Motorul de căutare avansată permite căutarea de documente, în funcţie de diferite criterii. Pentru început, se vor completa câmpurile destinate cuvintelorcheie, se vor crea legături între ele prin operatori logici, iar apoi se va selecta unul dintre criteriile după care se va face căutarea. Pentru a rafina căutarea, se
va selecta și intervalul temporal 3, subiectul 4 sau revista 5 (din care să se efectueze căutarea).
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Pe pagină, rezultatele vor fi grupate în trei
tab-uri: „Your search”, „Journals” și „News and
analysis”. Se va selecta tab-ul „Journals” 1.
 Tab-ul „Journals” 1 reprezintă pagina de
rezultate asupra cărora se pot efectua
modificări și se pot adăuga filtre pentru
reorganizarea lor.
 Tab-ul „Your search” 2 afișează rezultatele
în formă simplă.
 Opțiunea de a salva căutarea 3. tip PDF
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De pe pagina de rezultate, printr-un click pe titlul unui
articol, se va ajunge la pagina dedicată acestuia.
 Accesul la articolul integral, în format PDF 1.
 Exportul referinței, în format BibTEX, Ris 2.
Navigarea în cuprinsul articolului 3, cu acces la
secțiunea de interes.

 Pentru a beneficia de posibilitatea urmăririi parcursurilor de căutare, de crearea unor alerte prin e-mail sau de gruparea articolelor publicate cu IOP, trebuie
activat un cont personal, din tab-ul „Log in” 1. Se selectează din partea de jos „Create account” sau, dacă dați click pe „Log in”, la apariția paginii se selectează
„Create account”. Se completează formularul 2 După completarea formularului, se finalizează procesul prin apăsarea butonului „Create Account”. Astfel contul
personal devine activ.
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