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PERFIL: DIRECCIÓ DEPARTAMENT, CENTRE O INSTITUT 

L’aplicació EGRETA permet obtenir diversa informació que pot ajudar en la presa de decisions en els 
càrrecs de direcció sempre que s’accedeixi amb el perfil institucional. 

Aquest perfil permet veure la producció científica de tot el departament, centre o institut de recerca 
del qual és director/a així com de les organitzacions que se’n deriven (per exemple els grups 
d’investigació). 

La informació només és de consulta, en cap cas podeu afegir nous registres o modificar els existents. 

 

COM ACCEDIR-HI 

Per accedir amb perfil institucional heu d’entrar a EGRETA amb el vostre niu de PDI i la vostra paraula 
clau. 

Un cop dins l’aplicació accediu al menú superior i trieu l’opció Cambiar usuario: 

 

 

Tindreu ja predefinit el perfil institucional que us pertoca (si no és així contacteu amb egreta@uab.cat) 

 

 

 

Premeu sobre l’opció i ja podreu accedir. 

 

Per tornar al perfil d’investigador/a només heu de prémer l’opció Cambio de usuario. 

mailto:egreta@uab.cat


 

2 
 

 

EXPLOTACIÓ DE DADES 

Pel que fa a l’explotació de les dades, us fem una molt petita introducció.  

Si voleu saber-ne més, no dubteu en consultar-nos.  

 

D’una manera resumida, les eines d’explotació de dades que conté EGRETA són:  

i. El NEW REPORT  
i. El DASHBOARD  

 El New Report és una eina que està encara en fase de desenvolupament, la qual cosa comporta que 

encara tingui 

algunes mancances que s’han d’anar esmenant. El Dashboard i vinculat amb ell el , 

en canvi, són unes eines que encara es fan servir, però que cap al 2022 aproximadament Elsevier té la 

intenció de deixar d’utilitzar.  

i. NEW REPORT 

Com accedir-hi?  

Ho podeu fer a través de: 

i. L’Editor  o del Master data 

 

 

ii. O a través del mòdul de Reporting, que és la versió nova de l’explotació de dades 

 

 



 

3 
 

 

Si entreu a la part Shared by institution trobareu uns informes que hem preparat i que mostren els ajuts i 

convenis concedits/subscrits durant 2019 i també els SGRs vigents: 

SGRs_vigents 

CONVENIS 2019 

              AJUTS I PROJECTES 2019 

 No feu cas dels informes Funding overview i Publication overview; els ha fet el proveïdor i no sabem 

quines dades estan agafant per fer els informes...  

ii. DASHBOARD 

D’altra banda, teniu accés també al Dashboard, una eina que permet mostrar les dades agregades. 

Com accedir-hi? 

 

Si cliqueu a sobre, trobareu aquest menú: 

 

 

 


