REAXYS

(pôvodne Beilstein – CrossFire Direct) je online vyhľadávač a rešeršná
faktografická databáza pre oblasť organickej chémie. Databáza obsahuje viac ako 8 mil.
chemických zlúčenín, 5 mil. záznamov o reakciách a 3 mil. záznamov bibliografických citácií.
V databáze je možné vyhľadávať podľa štruktúrnych vzorcov, chemických reakcií
a chemických zlúčenín. Súčasťou vyhľadávania sú aj bibliografické odkazy na publikované
články, ktorých plné texty je možné vyhľadať vďaka prelinkovaniu sa do databázy Scopus a
ScienceDirect.
Zdroj: ŠILHÁNEK, J. Chemická informatika. Praha: Vydavateľstvo VŠCHT, 2002. 355 s.

Ďalšie informácie:
http://www.info.reaxys.com/
Technické požiadavky
Operačný systém
Windows 2000
Windows XP
Windows Vista
Internetový prehliadač
Microsoft Internet Explorer 6
Microsoft Internet Explorer 7
Microsoft Internet Explorer 8 (s Java 1.6.0_11 a vyššie)
Firefox 2
Java
Sun Microsystems Java Version 5.0 tiež neskôr známy ako Java Runtime Environment
(JRE) Version 1.5.0
Ďalšie aplikácie
MarvinSketch (ChemAxon)
ISIS/Draw (Symyx)
Symyx Draw (Symyx)
CrossFire Structure Editor (Elsevier)
Ďalšie informácie o technických požiadavkách:
https://www.reaxys.com/documentation/about_login.htm
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Voľne stiahnuteľná verzia Javy sa nachádza napríklad na stránke:
http://www.java.com/en/download/index.jsp

Po kliknutí na nápis Free Java Download s modrým pozadím sa stránka aktualizuje a je
potrebné opäť kliknúť na identický nápis. Systém ponúkne uloženie súboru, ktorý treba
potom spustiť a napokon reštartovať internetový prehliadač.
Pre overenie je možné v ovládacom paneli, príp. na pravej strane spodnej lišty
vyhľadať ikonku Javy.

NÁVOD

NA INŠTALÁCIU MARVINSKETCH – nástroj na kreslenie chemických
štruktúr vytvorený spoločnosťou ChemAxon, tvorcom chemických softvérov pre
biochemický a farmaceutický priemysel.

Na stránke firmy ChemAxon sa nachádza voľne stiahnuteľná verzia. Po kliknutí na jej
názov si ju stačí uložiť na plochu a následne spustiť.
http://www.chemaxon.com/marvin/examples/webstart/index.html

V niektorých prípadoch je nutné prehliadač
www.reaxys.com a dvojkliknúť na prázdny rámik.

reštartovať,

opäť

otvoriť

stránku

Následne sa otvorí nové okno, do ktorého je možné jednoducho nakresliť chemickú
štruktúru.

Po dokreslení stačí okno aplikácie MarvinSketch zatvoriť a obrázok sa automaticky
prekopíruje do otvorenej stránky internetového prehliadača. Následný postup
vyhľadávania je rovnaký ako pri bežných prehliadačoch.

Vo výsledku je možné dostať sa k abstraktom, príp. plným textom článkov cez dtb.
Elsevier alebo Scopus.

