
 

 

Com imprimir? 
1. Des de qualsevol dels ordinadors de la Biblioteca seleccioneu la impressora i 

envieu a imprimir. Trobareu les dues impressores “biblioteca_monedas” i 
“biblioteca_tarjeta”. 

2. Un cop a la màquina, seleccioneu el vostre document dins l’usuari  Biblioteca. 
 
Alguns consells d’impressió 
 Assigneu un nom al vostre document.  
 Poseu-li un codi de seguretat (així només ho podreu imprimir vosaltres). 
Per fer-ho heu de prémer el botó Propietats, al costat del nom de la impressora. Poseu 
un nom al document, marqueu la casella Seguridad i assigneu una contrasenya 
numèrica. 
 

 
 
 Podeu escollir també altres opcions d’impressió: pàgines per full,  1 ó 2 cares, etc.  
 
Com escanejar? 
 
 Des de la impressora/fotocopiadora trieu la modalitat “Escanejar” i amb els botons 

 trieu Escaneig alumnes, i assigneu un codi PIN de 4 xifres. 

 Premeu   si voleu escanejar cada document en un arxiu diferent. Si el premeu 
dos cops finalitzareu la tasca. 

 Premeu  per escanejar totes les pàgines en un sol arxiu i premeu  en 
finalitzar l’última pàgina.  

 Recupereu els documents escanejats a l’adreça http://www.bib.uab.cat/oce 
introduint el codi PIN i la biblioteca on els heu escanejat. Els podeu visualitzar, 
guardar, enviar per correu-e, recuperar amb l’aplicació QR Code i esborrar 
(s’esborraran automàticament  passades 24 hores). 
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Biblioteca de 
Veterinària 

  
Fotocopiar, imprimir 

i escanejar  

 
Tenim dues màquines impressores/fotocopiadores d’autoservei que us permeten 
imprimir, fotocopiar i escanejar documents (una màquina de monedes i l’altra de 
targeta). Les trobareu a la sala de fotocòpies de la planta -1 de la Biblioteca. 
 
On compro les targetes?   
 A qualsevol Servei de Reprografia de la Universitat 

 
 A la màquina distribuïdora/carregadora de targetes ubicada davant del Servei 

d’Informàtica de la Facultat, planta 1 
 

 
Incidències? 
Per comunicar qualsevol incidència o reclamació heu de venir al taulell de préstec de la 
Biblioteca, i nosaltres la comunicarem al Servei de Reprografia de la Facultat. 

Horari del Servei de Reprografia de la Facultat de Veterinària: 
Curs acadèmic: de dilluns a divendres de 9-14 h i 15-18 h 
 
 
 


