Dostęp do czasopism elektronicznych
Wydawnictwa SIGMA-NOT
w ramach prenumeraty
OPEN PREMIUM 2021
1.

Wejdź na stronę: https://www.sigma-not.pl/

Aby dokonać rejestracji lub zalogować się wejdź w odsyłacz „Niezalogowany”
(w prawym górnym rogu).
Jeśli nie posiadasz konta w portalu przejdź do formularza Rejestracja (https://www.sigmanot.pl/register.jsf), wejdź w odsyłacz „Zarejestruj się” .
Wypełnij formularz Rejestracja (wykorzystaj adres z domen: @student.wat.edu.pl lub
@wat.edu.pl), zaakceptuj Regulamin i potwierdź przyciskiem „Zarejestruj mnie!”.

UWAGA!!! Po zakończeniu rejestracji pojawi się błędny komunikat o wysłaniu informacji na
skrzynkę email – proszę to zignorować; dane potrzebne do logowania zaktualizują się
automatycznie na stronie SIGMY-NOT
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2.

Znajdując się w Panelu klienta, kliknij na logo Wydawnictwa
SIGMA-NOT (w lewym górnym rogu)

3.

Po prawej stronie w kolumnie wymieniono wszystkie czasopisma,
proszę wybrać tytuł znajdujący się w prenumeracie WAT (lista
tytułów) np. Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
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4.

Na stronie wybranego czasopisma, w polu Dostęp poprzez bibliotekę
rozwiń: Lista bibliotek prenumerujących czasopismo i kliknij
w przycisk „Uzyskaj dostęp!” przy „Wojskowa Akademia Techniczna” .

Strona 3 z 6

5.

Po prawidłowym przejściu na stronę Dostęp poprzez wybraną
bibliotekę proszę potwierdzić przyciskiem „Wyślij prośbę!”

6.

Na koncie pocztowym wykorzystanym przy rejestracji pojawi się
e-mail z linkiem aktywacyjnym czasopisma. Postępuj zgodnie
z sugestiami zawartymi w e-mailu i kliknij link aktywacyjny
„Dzień dobry,
Witamy w Portalu Informacji Technicznej SIGMA-NOT.PL!
Otrzymaliśmy Twoją prośbę o aktywację dostępu studenckiego
Aby potwierdzić kliknij w link aktywacyjny.
Uwaga, link jest ważny 3 dni.
pozdrawiamy,
Zespół Wydawnictwa SIGMA-NOT”

7.

Prawidłową aktywację czasopisma kończy komunikat Potwierdzono!
w Portalu SIGMA-NOT
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8.

Po wejściu na „Stronę główną”, wybierz aktywowane czasopismo
i przejdź do poszukiwanego numeru (sprawdź, czy wciąż jesteś
zalogowana/-y), aby uzyskać dostęp do całego numeru kliknij przycisk
„Czytaj online!” znajdujący się pod okładką numeru

9.

Po uruchomieniu czytnika w Portalu uzyskasz możliwość przeglądania
treści oraz zapisania pojedynczych stron w plikach PNG (opcja: prawy
przycisk myszy, Zapisz obraz jako... [Firefox] lub Zapisz grafikę jako...
[Chrome])
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10. Aktywne czasopisma są dostępne po zalogowaniu w Portalu. Znajdują
się w Panelu Klienta, pole Moje e-dostępy. Aktywacja czasopisma
jest ważna do końca bieżącego roku prenumeraty (2021).
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