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Web i catàlegWeb i catàleg

• El Meu compte

• Accés des de casaAccés des de casa

• Com estar al dia

• Pel curs que ve: Bibliografia recomanada i PUC
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EL MEU COMPTEEL MEU COMPTE
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EL MEU COMPTEEL MEU COMPTE

• Com accedir a “El meu compte”

• Consultar i renovar els préstecsConsultar i renovar els préstecs

• Reservar documents 

• Activar i desactivar l’historial de préstecs

• Executar i guardar les cerques favoritesExecutar i guardar les cerques favorites

• Crear llistes
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Com accedir a “El meu compte”p

http://www.uab.cat/bib
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Com accedir a “El meu compte” (II)

Introduiu el 
vostre NIU i 
contrasenya i 
premeu
“Enviar”Enviar
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Consultar i renovar els préstecsConsultar i renovar els préstecs

Marqueul’exemplar
que voleu renovar Premeu la iconaper fer 

f i l ió
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Consultar i renovar els préstecs (II)Consultar i renovar els préstecs (II)

La renovació es farà si ...

• No heu excedit el nombre màxim de 6No heu excedit el nombre màxim de 6 
renovacions

U l i l’h• Un altre usuari no l’ha reservat

• No esteu bloquejatsq j
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Reservar documents i cancel∙lar reserves 
(I):Només es podran reservar documents prestats a recollir a la(I):Només es podran reservar documents prestats a recollir a la 

biblioteca dipositària del document.

1‐ Busquem el document Inhibición síntoma y angustia al1 Busquem el document Inhibición, síntoma y angustia al 
catàleg
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Reservar documents i cancel∙lar reserves 
(II):Només es podran reservar documents prestats a recollir a la(II):Només es podran reservar documents prestats a recollir a la 

biblioteca dipositària del document.
2‐ Premeu l’icona “Reservar”
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Reservar documents i cancel∙lar reserves 
(III):Només es podran reservar documents prestats a recollir a la(III):Només es podran reservar documents prestats a recollir a la 

biblioteca dipositària del document.

3‐ Premeu la icona “Enviar”3 Premeu la icona Enviar
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Reservar documents i cancel∙lar reserves 
(IV):Només es podran reservar documents prestats a recollir a la(IV):Només es podran reservar documents prestats a recollir a la 

biblioteca dipositària del document.
4‐ Premeu la icona “Demanar l’exemplar seleccionat” per fer p p
efectiva la reserva
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Reservar documents i cancel∙lar reserves 
(V):Només es podran reservar documents prestats a recollir a la(V):Només es podran reservar documents prestats a recollir a la 

biblioteca dipositària del document.

5‐ Us recorda el lloc de recollida i que rebreu un correu‐e 
quan el tingueu disponible
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Reservar documents i cancel∙lar reserves (VI):

Seleccioneu la reserva que voleu cancel∙lar i premeu “Cancel∙lar
seleccionats”
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seleccionats



Reservar documents i cancel∙lar reserves (VII):

Premeu “Sí”
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L’Historial de préstecs ActivarL Historial de préstecs. Activar
En el moment en què actives l’historial de préstec es parteix de 
zero

Premeu “Historial de préstecs
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L’Historial de préstecs Activar (II)L Historial de préstecs. Activar (II)

Premeu“Activar l’historial de préstecs”
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L’Historial de préstecs VisualitzarL Historial de préstecs. Visualitzar

Fer visible l’historial de 
préstecs (des que es va 
h bilit )
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L’Historial dels préstecs: p
Esborrar els prétecs.  Exportar l’historial. Desactivar l’historial
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L’historial de préstecs ExportarL historial de préstecs. Exportar
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L’Historial de préstecs Exportar (II)L Historial de préstecs. Exportar (II)

• Al disc dur

• A la pantallaA la pantalla

• Al correu‐e

Cal triar el format adequat per l’exportació escollidaCal triar el format adequat per l exportació escollida
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L’Historial de préstecs Exportar (III)L Historial de préstecs. Exportar (III)
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Executar i guardar les cerques favorites (I)Executar i guardar les cerques favorites (I)

Entreu a el “El Meu Compte” féu la cerca permatèria “pulmonsp p p
cancer” o, sense tancar la sessió, podeu anar al catàleg per 
emprar limitadors o fer una cerca avançada
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Executar i guardar les vostres cerques favorites (II)Executar i guardar les vostres cerques favorites (II)
Premeu Guardar com cerca preferida
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Executar i guardar les vostres cerques 
f ( )favorites (III)

Si torneu al vostre registre podreu :g p

Activar l’alerta al  Veure la cerca que 
b d d Executar la cercacorreu‐e acabem de guardar Executar la cerca
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Crear llistes
Busqueu al catàleg tots els llibres en format paper posteriors al 
2009 amb les paraulesclau: cancer i (pulmó o pulmón o lung)
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Crear llistes (II)
Premeu Guardar toda la página
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Crear llistes (III)
Premeu Veure guardats
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Crear llistes (IV)
PremeuSaveto my Lists
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Crear llistes (V)
Escolliu en el desplegable –Crea una nova llista‐ , doneu‐li nom i 
féu‐ne la descripcióp
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Crear llistes (VI)
Amb la llistapodeu: 

• Canviar‐li el nom i la descripció

• Moure registres cap a una altra llistaMoure registres cap a una altra llista

• Esborrar registres

• Exportar‐la: al correu‐e, a la pantalla o al disc 
dur

• Eliminar els registres llegits(si són a l’historial
d é t )de préstecs)

• Afegir‐hi registres que aneu trobant al catàleg
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ACCÉS DES DEACCÉS DES DE 
CASACASA
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Accés des de casa

• A través de les XPV (Xarxes Privades Virtuals)  
https://xpv.uab.cat el teu ordinador p // p
funcionarà com si fos al campus.

• És gratuït i precisa connexió a internet amb un• És gratuït i precisa connexió a internet amb un 
navegador suportat (Explorer, Firefox, Safari)

• Permet consultar tots els recursos electrònics
de les biblioteques i altres aplicacions ide les biblioteques i altres aplicacions i
programes restringits als membres de la UAB.
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Accés des de casa
http://www.uab.cat/bib
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Accés des de casa
Important!!: indica que estem dintre de la Xarxa Privada Virtual

Ens autentiquem amb NIU iparaula de pas
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Accés des de casa (II)

Accessos organitzats en tres 
apartats:apartats: 
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Accés des de casa. Marcadors web 
P f è iPreferències

Afegir marcador

Marcadors web per

Afegir marcador

Marcadors web per 
defecte

Contreure/ExpandirContreure/Expandir

Et t A di it t d b Af iEt permet: Accedir a una unitat de web. Afegir, 
eliminar i organitzar els teus marcadors web
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Accés des de casa. Accés a les unitats de xarxa
Agregar un directori de 
windows

Unitats de xarxa afegidesg
per l’usuari

Unitats de xarxa per 
defecte

Et permet: Accedir a una unitat de xarxa.
Eliminar 

Et permet: Accedir a una unitat de xarxa. 
Afegir un marcador de carpeta. 
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Accés des de casa. Sessions de terminal

Agregar una sessió de terminal
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Accés des de casa. Guies
Guies d’ajuda:

•Consultes sobre accés a les unitats de xarxa: 
http://www.uab.es/iDocument/950/440/consultes_sobre_acces_a
les unitats de xarxa pdf_les_unitats_de_xarxa.pdf

• Consultes sobre les sessions de terminal:
http://www.uab.es/iDocument/240/306/sesions_terminal.pdf

• Consultes sobre la navegacióweb:
http://www.uab.es/iDocument/254/227/consultes_sobre_navegac
io web pdfio_web.pdf

Les trobareu a: Xarxes Privades Virtuals
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COM ESTAR AL DIACOM ESTAR AL DIA
(RSS i alertes)(RSS i alertes)

Web icatàleg. Juliol 2011        41



Amb els RSS de les NOTÍCIES WEB, BLOCS, NOVES ADQUISICIONS, 
PREMSA DIGITAL, …,
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amb les ALERTES de les BASES DE DADES, REVISTES, TROBADOR, 
DIPÒSITS DIGITALS (DDD, Dialnet, …), GOOGLE ACADÈMIC, …( , , ), ,

Mé i f ió l i Si di ió d ti tMés informació a la guia: Sindicació de continguts
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Amb els cursos de les biblioteques http://websb.uab.cat/formacio/
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Pel curs 2011 2012Pel curs 2011‐2012 ….

• PUCPUC

• Bibliografia recomanada
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PUC: el Servei de Préstec Consorciat
• El PUC és un servei de préstec consorciat gratuïtque permet als

usuaris de les biblioteques membres del Consorci de Bibliotequesusuaris de les biblioteques membres del Consorci de Biblioteques
Universitàries de Catalunya (CBUC) sol∙licitar i tenir en préstec
documents d’una altra biblioteca del CBUC. Concretament:

• Universitat de Barcelona
• Universitat Autònoma de BarcelonaUniversitat Autònoma de Barcelona
• Universitat Politècnica de Catalunya
• Universitat Pompeu Fabra
U i it t d Gi• Universitat de Girona

• Universitat de Lleida
• Universitat Rovira i VirgiliU e s tat o a g
• Universitat Oberta de Catalunya
• Biblioteca de Catalunya
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Com es sol∙liciten els documents

Remotament via web a través del Catàleg Col∙lectiu de les
U i i d C l (CCUC)Universitats de Catalunya (CCUC).

Us heu d’identificar amb les vostres dades: carnet i contrasenya

Heu d’indicar a quina biblioteca de la UAB voleu recollir el
document.

R b l t ò i i f t t i lRebreu un correu electrònic informant‐vos que teniu el
document reservat durant quatre dies.

Presencialmenta les biblioteques de les altres universitats
participants on es troben dipositats els documents acreditant‐vos
amb el carnet UAB.
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Catàleg Col∙lectiu de les Universitats de Catalunya:
Tema de cerca

Format del 
document

Filtres
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Quants documents es poden tenir en 
préstec i quants dies?

Col∙lectiu Núm. de  Núm. de  Durada del  Durada del 
documents renovacion

s
préstec de 
llibres

préstec 
audiovisuals

Professors i 
investigadors

d l

8 4 20 5

de les 
Universitats

A partir del 3 d’octubre!!
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Millores
El carnet UAB serveix per fer el préstec a totes les 
universitats

Millores

universitats

Recollir i retornar els documents a qualsevol q
biblioteca UAB o a qualsevol de les biblioteques 
de la Universitat propietària del document

Reciprocitat entre Universitats: Mateixes 
condicions per tots els docentsp

Consultar totes les vostres transaccions de préstec 
a l’apartat El meu compte del catàleg UABa l apartat El meu compte del catàleg UAB
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A tenir en compte:A tenir en compte:

• No podreu sol∙licitar via web documents quan 
a la UAB n’hi hagi exemplars disponibles. g p p

• Els exclosos de préstec i la bibliografia de curs 
queden exclosos d’aquest serveiqueden exclosos d aquest servei

• La no devolució d’un document dins de 
termini bloqueja el préstec a les altres 
universitats.universitats. 
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Bibliografia recomanadag

http://cataleg.uab.cat

S’h bili à d’ éS’habilitarà un punt d’accés 
al submòdul Bibliografia 
recomanadarecomanada
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Bibliografia recomanada IBibliografia recomanada I

Cerca per professorp p

Cerca pel títol o el codi de l’assignatura  
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Bibliografia recomanada IIg
Cerca pel nom de 
l’assignatural assignatura

Títols recomanats 
amb l’enllaç als 
exemplars del 
catàleg
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Avantatges que comporta

ili l di l’ é l d

Avantatges que comporta

• Facilitar als estudiants l’accés als documents 
recomanats  pels docents en les seves 
bibliografies de curs, d’una forma ràpida i 
directe a través del catàleg.

• Facilitar als docents, a través d’un formulari, 
la incorporació i/o supressió de títols, que farà p / p , q
que la bibliografia estigui sempre actualitzada

• Permetre la interacció amb altres recursos• Permetre la interacció amb altres recursos 
(campus virtual, pàgines web, ...)
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Funciona sempre i quanFunciona sempre i quan ....

• Les bibliografies arribin a la biblioteca
a través de:

Guies docents al DDD
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Contacta amb les bibliotequesContacta amb les biblioteques
http://www.uab.cat/bib/pregunta
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Gràcies!Gràcies!
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