Skrócona instrukcja uzyskania dostępu do wydania
elektronicznego czasopisma World’sPoultry Science Journal dla
członków PB WPSA
Członkostwo w PB WPSA upoważnia do bezpłatnego dostępu do wydania
elektronicznego czasopisma World’sPoultry Science Journal i archiwum
czasopisma od pierwszego numeru z roku 1945. Dostęp jest możliwy po
dokonaniu rejestracji, zgodnie z instrukcją, znajdującą się na stronie
http://www.wpsa.com/index.php/journal/world-s-poultry-science-journal/journal-content

Od roku 2020 WPS Journal wydawany jest tylko w wersji on-line.
Skrócona instrukcja uzyskania dostępu:
Proszę zarejestrować się do World'sPoultry Science Journal.
1. Zakładka „Register”https://www.tandfonline.com/action/registration?redirectUri=
W kolejnych krokach procesu rejestracji poproszeni Państwo zostaniecie o:
1) wpisanie swojego adresu e-mail (pole: „Your email address”);
2) potwierdzenie swojego adresu e-mail (pole „Confirm email address”);
3) wpisanie imienia (pole „Yourfirstname”);
4) wpisanie nazwiska (pole „Yourlastname”);
5) wpisanie przynależności do Organizacji/Instytucji (pole „Yourorganization”);
W TYM POLU PROSZĘ WPISAĆ "World'sPoultry Science Association"
6) wybór kraju z rozwijanej listy (pole „Country”);
7) podanie (nieobowiązkowo) województwa (pole „County / State / Province”);
8) wymyślenie i wpisanie własnego hasła (pole „Password”).
HASŁO MUSI ZAWIERAĆ PRZYNAJMNIEJ: jedną dużą literę, jedną małą literę,
cyfrę i znak specjalny np. -;@+-!?);
9) potwierdzenie hasła (pole „Confirmpassword”).
Następnie znajduje się tekst, o treści w tłumaczeniu na j. polski:
Grupa Taylor & Francis wykorzystuje dane, które tu podałeś, aby utworzyć dla Ciebie konto.
Grupa Taylor & Francis chciałaby również wykorzystywać Twój adres e-mail do wysyłania Ci ofert i informacji
o powiązanych produktach i usługach. Może to obejmować wskazówki i zasoby dotyczące sposobu
publikowania oraz oferty dostępu do szerszego zakresu treści, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować.
Możesz zrezygnować z otrzymywania tych wiadomości w dowolnym momencie, klikając anuluj subskrypcję.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

□ Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas zasobów i ofert, zaznacz to pole.
□ Zgadzam się z Regulaminem *
* Uwaga! Pole wymagane

Przepisać znaki znajdujące się na obrazku (pole RETYPE THE CODE FROM THE
PICTURE)
Potwierdzić przyciskiem „Register”.
Zostaniecie Państwo poproszeni o dokończenie procesu aktywacji konta. W tym celu należy:
wejść na stronę logowania (Login Journal).
2. Zakładka „Login Journal” (https://www.tandfonline.com/action/showLogin)
Po wejściu na stronę proszę:
1) zalogować się w „Log in to Taylor & Francis Online” przy pomocy wpisanego
wcześniej adresu e-mail oraz hasła
UWAGA! Nie logujemy się „Login via yourinstitution”!!!
2) przejść na stronę aktywacji „Activationpage” w celu aktywacji konta
(„Activateyouraccount”)
3) wypełnić Pole „CustomerNumber” wpisując indywidualny numer członkowski
WPSA.
UWAGA!!! Wykaz członków PB WPSA wraz z ich indywidualnymi numerami
członkowskimi znajduje się na stronie Stowarzyszenia w zakładceCzłonkowie
(http://wpsa.pl/index.php/czlonkowie/czlonkowie). W razie potrzeby proszę
skontaktować się z Sekretarzem PB WPSA (e-mail: wpsa@wpsa.pl);
4) nie wypełniać pola „ActivationCode”
5) potwierdzić zaznaczając pole „Activate”
6) na stronie aktywacji, można (ale nie trzeba) uzupełnić swoje dane w zakładkach
po lewej stronie ekranu, pod napisem: „In youraccount”.
Informację o aktywacji konta otrzymacie Państwo na wpisany adres poczty elektronicznej.
Aktywacja konta przez Wydawnictwo Taylor & Francis może trwać ok. doby.

