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Ο εκδοτικός οίκος Springer Science+Business Media εκδίδει δεκάδες σειρές βιβλίων που καλύπτουν εύρος 

επιστημονικών πεδίων, όπως ιατρική και επιστήμες υγείας, επιστήμες περιβάλλοντος, χημεία, φυσική, 

αστρονομία, μαθηματικά και στατιστική, πληροφορική και μηχανολογία. Μέσω της Κοινοπραξίας Ελληνικών 

Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link) η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης έχει εξασφαλίσει πρόσβαση 

σε πολλές από αυτές τις σειρές βιβλίων.  

Η πρόσβαση είναι δυνατή μέσω του δικτυακού τόπου της HEAL-Link  και μέσω του δικτυακού τόπου του 

εκδότη Springer. Από τη σελίδα της HEAL-Link προβάλλονται μόνο οι σειρές για τις οποίες έχει εξασφαλιστεί 

πλήρης πρόσβαση. Από τη σελίδα του Springer προβάλλονται και σειρές βιβλίων για τις οποίες διατίθεται 

μερική πρόσβαση. Η πρόσβαση πραγματοποιείται αυτόματα μόνο από Η/Υ του δικτύου του Ιδρύματος με 

αυτόματη αναγνώριση της IP διεύθυνσής τους. Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) είναι στην αγγλική 

γλώσσα. Επίσης, σημειώνεται ότι είναι απαραίτητη η εγκατάσταση του λογισμικού Acrobat Reader, καθώς τα 

πλήρη κείμενα των βιβλίων και των κεφαλαίων τους είναι σε μορφή Acrobat .pdf. 

 

Βασικά χαρακτηριστικά:  
 

Α: Διαθέτει:  
- Σύστημα πλοήγησης  
- Εξατομικευμένες υπηρεσίες (απαιτείται εγγραφή)  

 
Β: Παρέχει τη δυνατότητα:  

- Απλής αναζήτησης στα περιεχόμενα της σειράς 
- Εξαγωγής βιβλιογραφικών αναφορών για επιλεγμένα άρθρα  
- Ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τα περιεχόμενα νέων βιβλίων μιας σειράς 

(εξατομικευμένη υπηρεσία) 
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Σημείωση:  στο κείμενο έχουν ενσωματωθεί υπερσυνδέσεις (hyperlink) είτε πάνω σε λέξεις-φράσεις, είτε με τη 

σημείωση [Περισσότερα]. Οι υπερσυνδέσεις αυτές οδηγούν στις σχετικές κάθε φορά σελίδες του Οδηγού 
Βοήθειας της online πληροφοριακής υπηρεσίας.  
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Πρόσβαση μέσω HEAL-Link 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Από τη σελίδα της HEAL-Link ο 
χρήστης μπορεί να επιλέξει μία σειρά 
βιβλίων που τον ενδιαφέρει και να 
οδηγηθεί απευθείας στην αρχική της 
σελίδα. 

 Πριν από τη μετάβαση στην αρχική 
σελίδα της επιλεγμένης σειράς βιβλίων 
προβάλλεται προειδοποιητικό μήνυμα 
σχετικά με τους κανόνες προστασίας 
πνευματικών δικαιωμάτων που εφαρμόζει 
η HEAL-Link. 

 
 
 
 
 
 
Πρόσβαση μέσω Springer 
 

Από τη σελίδα του εκδότη Springer ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μία σειρά βιβλίων που τον 
ενδιαφέρει και να οδηγηθεί απευθείας στην αρχική της σελίδα.  
Σημειώνεται ότι προβάλλονται και τίτλοι σειρών για τους οποίους παρέχεται μερική πρόσβαση.  
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Αρχική Σελίδα Σειράς Βιβλίων 
 

Στην αρχική σελίδα της σειράς προβάλλονται τα στοιχεία της, τίτλος (π.χ. Lecture Notes in 
Computer Science), εκδότης (Publisher), Κωδικός σειράς (ISSN) και θεματολογία που 
καλύπτει (Subject). 
Σημειώνεται ότι η πρόσβαση είναι δυνατή μόνο στα περιεχόμενα των τόμων με έντονη 
γραμματοσειρά (Volumes in bold contain content you are entitled to view). 
 
Έπειτα ακολουθούν οι πιο πρόσφατοι τόμοι (Volume) με τα στοιχεία τους: τίτλος (Title), 
επιμελητής (Editor) και οι κωδικοί ISBN & DOI. 

7

6

5

4

3

2

1

Από τη δεξιά πλευρά της οθόνης ο χρήστης μπορεί να  
1. πλοηγηθεί στις αρχικές σελίδες άλλων σειρών βιβλίων (Previous/Next Publication). 

Η δυνατότητα αυτή προσφέρεται όταν κάποιος οδηγείται σε αυτή την αρχική σελίδα 
μέσω του δικτυακού τόπου του Springer και όχι της HEAL-Link 

2. πλοηγηθεί σε οθόνες προβολής τόμων της σειράς (Previous/Next Page) 
3. μεταπηδήσει σε συγκεκριμένη οθόνη προβολής τόμων της σειράς (Jump to Volumes) 
4. πληροφορηθεί για επιλογές άμεσης σύνδεσης με τη σειρά (Linking Options) 
5. πληροφορηθεί σχετικά με το επιστημονικό αντικείμενο της σειράς (About this Series) 
6. αναζητήσει στα περιεχόμενά της (Quick Search) 
7. επιλέξει την ενημέρωση του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τα περιεχόμενα νέων 

τόμων (Table of Contents Alerting). Απαιτείται εγγραφή (Register).  
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Προβολή Περιεχομένων Τόμου  
 
 

Η επιλογή ενός τόμου προβάλλει νέα οθόνη με τα στοιχεία τόσο της σειράς, όσο και του 
ίδιου του τόμου. 
Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ⎭ ένα ή περισσότερα άρθρα και να εξάγει τις βιβλιογραφικές 
τους αναφορές σε μορφή που αυτός επιθυμεί (Export Selected Citations: RIS|Text).  

Από τη δεξιά πλευρά της οθόνης ο χρήστης μπορεί να  
1. πλοηγηθεί στις σελίδες περιεχομένων άλλων τόμων (Previous/Next Volume) 
2. πλοηγηθεί στα άρθρα του τόμου (Previous/Next/All Chapters) 
3. πληροφορηθεί για επιλογές άμεσης σύνδεσης με τον τόμο (Linking Options) 
4. αναζητήσει στα περιεχόμενα της σειράς (Quick Search). 
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Προβολή Κεφαλαίου 
 
 Η επιλογή ενός κεφαλαίου από της σελίδα περιεχομένων ενός τόμου προβάλλει νέα οθόνη 

με βιβλιογραφικά στοιχεία και την περίληψη (Abstract) του κεφαλαίου.  
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Από τη δεξιά πλευρά της οθόνης ο χρήστης μπορεί να  
1. πλοηγηθεί στα κεφάλαια του βιβλίου (Previous/Next Chapter)  
2. εξάγει τη βιβλιογραφική αναφορά του κεφαλαίου σε μορφή που αυτός επιθυμεί 

(Export Citations: RIS|Text). 
3. πληροφορηθεί για επιλογές άμεσης σύνδεσης με τη σειρά (Linking Options) 
4. στείλει αυτό το κεφάλαιο-άρθρο σε θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Send this 

article to an email address) 
5. αναζητήσει στα περιεχόμενά της σειράς (Quick Search) 
6. προβάλει σε νέο παράθυρο το πλήρες κείμενο του κεφαλαίου-άρθρου (Open Full 

Text). Το πλήρες κείμενο είναι σε μορφή .pdf και η αποθήκευσή του 
πραγματοποιείται μέσα από την εργαλειοθήκη  (Save a copy) του Acrobat Reader.  
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Μηχανισμός Αναζήτησης και Προβολή Αποτελεσμάτων

Σε περίπτωση που ο χρήστης 
επιθυμεί να εκτελέσει μια σύνθετη 
αναζήτηση μπορεί να μεταβεί στη 
σελίδα του συγκεκριμένου 
μηχανισμού επιλέγοντας Advanced 
Search από τη βασική μπάρα 
εργαλείων του δικτυακού τόπου του 
διαθέτη. 

Ο μηχανισμός αναζήτησης που προσφέρεται στις σελίδες 
των σειρών βιβλίων παρέχει τη δυνατότητα απλής 
αναζήτησης λέξεων –κλειδιών στον τίτλο/Περίληψη 
(Title/Abstract Only) ή το πλήρες κείμενο (Fulltext) 
κεφαλαίων/άρθρων, ονόματος συγγραφέα (Author) και 
συγκεκριμένου Κωδικού Ψηφιακού Αντικειμένου (DOI). 

Στην οθόνη προβολής αποτελεσμάτων ο χρήστης μπορεί να: 
♣ Επιλέξει την προβολή μόνο των άρθρων που έχει επιλέξει ⎭ (Filter 

Selected Items) 
♣ Εξάγει τις βιβλιογραφικές αναφορές επιλεγμένων άρθρων (Export 

Selected Citations: RIS|Text) 
♣ Πλοηγηθεί στις σελίδες αποτελεσμάτων (Previous/Next Page) 
♣ Εκτελέσει μία νέας αναζήτηση στα άρθρα της λίστας αποτελεσμάτων 

(Search within Results) 
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Οδηγός – βοήθεια  
 

Δεν προσφέρεται ολοκληρωμένος οδηγός βοήθειας.   
 
 
 
Εξατομικευμένες υπηρεσίες 
 
Ο διαθέτης Springer προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες ενημέρωσης. Η 

εγγραφή (Register) σε αυτές τις υπηρεσίες παρέχει τη δυνατότητα: 
- Επιλογής περιοδικών και άρθρων ως “Αγαπημένων” (Favorites). 
- Ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Alerting Services) 

για τα περιεχόμενα νέων τευχών επιλεγμένων περιοδικών (ToC 
Alert), και για άρθρα που ικανοποιούν τα κριτήρια (λέξεις-κλειδιά) 
αποθηκευμένων αναζητήσεων (Keyword Alerts) 
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