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revistes electròniques en línia

– període de promoció gratuït

– cada editor té el seu propi servidor

– les interfícies són diferents per cada un d’ells

– hi ha sistemes d’autentificació

– l’accés pot estar limitat a determinades
subxarxes

– pot haver lentitut en les connexions



avantatges per l’usuari (I)

accessibilitat
– des del seu despatx, des de casa (no sempre)

– les 24 hores del dia, cada dia de l’any

No cal desplaçar-se fins la biblioteca

informació més al dia
– dies o setmanes abans que la versió en paper

– avís per e-mail del sumari de l’últim número



avantatges per l’usuari (II)

interactivitat
– links: de refencies bibliografiques al resum i

inclús al text complet
– material suplementari: programari, video, so,

imatges 3D
– cerques en el document

comunicació
– comentaris a l’autor via e-mail



formats

els més freqüents:

– HTML : llegir en pantalla, interactivitat

– PDF : impressió

altres formats alternatius freqüents:

– PS (PostScript) : per impresores làser

– TEX : documents amb fòrmules i símbols



equipament

imprescindible:
– ordinador connectat a Internet

– visualitzador de web: Netscape, Explorer

– visualitzador de PDF: Acrobat Reader

per formats diferents a HTML o PDF cal tenir
el programari corresponent, vegeu

http://link.springer.de/help/helpers.html



llicències

identificació del subscriptor
identificació de la xarxa
– adreces IP o nom del domini

condicions
– duració,  renovació automàtica
– ús autoritzat (imprimir, gravar)
– limitacions  (préstec interbibliotecari)

signatura



 identificació de la xarxa UAB

IP address: 158.109.*.*
– cada ordinador connectat a Internet té un

número únic que l’identifica, per exemple
158.109.8.97

– els dos primers octets són comuns a tots els
ordinadors de la xarxa de la UAB 158.109.*.*
adreces IP clase B

– els tres primers octets corresponen a  subxarxes
(adreces IP clase C) no aplicable a la UAB

Nom del domini:   uab.es



difusió

llista alfabètica de títols en el web del SB
http://www.bib.uab.es/project/remjour1.htm

a la Biblioteca de Ciències hem fet també
un apartat dins dels recursos a Internet per
matèries
en el catàleg hi ha algun títol a nivell
experimental, falten la majoria. El grup de
treball ha de coordinar-se amb el CCUC



futur:   ???

no sabem fins quan seran gratuïtes,
depenem de la voluntat de l’editor

el seu valor afegit  les fa necessaries a les
institucions on es fa recerca
queden temes conflictius
– garantir la permanència del producte (arxiu)
– accessibilitat (si ens donem de baixa, podriem

accedir als volums que hem subscrit abans?)
–



tendències

accés integrat a un sol servidor que
comparteix els recursos de diferents editors:
– Blackewell Electronic Journal Navigator
– SwetsNet
– OCLC First Search Electronic Collections

Online

links entre documents i bases de dades
pagar per veure


