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És una interfície que permet
cercar de forma ràpida i
simultània a molts recursos
electrònics (articles de revista,
llibres electrònics i altres
documents).
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1. Cerques
Permet buscar de manera molt fàcil: només cal escriure una o més paraules i prémer Cercar.

Per a precisar les cerques i obtenir millors resultats teniu tres desplegables que us permeten:


Limitar per tipus de recurs



Definir les posicions del terme o termes que cerqueu (comença amb / conté) o si són
una frase exacta. Cal que els termes que escriviu vagin sense cometes ni parèntesis
per a les tres opcions.



Limitar pel camp on realitzeu la cerca

Opcions de cerca:


Combineu dos termes mitjançant operadors booleans (AND, OR, NOT) en majúscules.
Per defecte, entre dos o més termes s’aplica l’operador AND (intersecció). Utilitzeu OR
per buscar una de les paraules que heu escrit i NOT per excloure documents que
continguin la paraula escrita .



Utilitzeu les “cometes” per cercar expressions literals. Es poden combinar paraules i
frases a la cerca. Per exemple “international monetary found”.



Agrupeu els termes en una consulta fent servir els parèntesis. Per exemple, per a
cercar per Shakespeare i, “tragedy” o “sonnet”, escriu el següent: Shakespeare
(tragedy OR sonnet).



Busqueu fent servir un caràcter comodí:
o

* si només escriviu l’arrel de la paraula (per exemple: cultur* us recuperarà
culture, cultura, cultural)

o

? si voleu substituir una sola lletra. Per exemple: wom?n us recuperarà els
documents que continguin woman, women, etc.

Podeu utilitzar la cerca avançada per fer cerques més definides (buscar per una data concreta,
per un període cronològic, llengua o tipus de material)
Si el que voleu és consultar una base de dades o una revista electrònica en concret premeu
sobre els enllaços Bases de dades o Revistes electròniques respectivament.

Resultats

Per cadascun dels documents recuperats es mostra:


Tipus de document



Icona , us permet incorporar o eliminar el document de la vostra cistella personal
(dins l’Espai personal), per després gestionar els documents seleccionats



Títol del document



Autor, on s’ha publicat i data de publicació



Text complet disponible: quan pugueu accedir al text complet



Sense accés complet: el text complet no és disponible. Teniu altres opcions disponibles
prement sobre l’enllaç Serveis addicionals

A l’esquerra de la pantalla trobareu alguns elements que us permetran fer més precisa la
vostra cerca:


A l’apartat Mostrar més, al prémer sobre Recursos en línia, visualitzeu en la vostra
llista de resultats únicament aquells documents que tenen el text complet.



A l’apartat Refinar els meus resultats es mostren les facetes per les que podeu limitar
la vostra cerca: matèria, autor, col·lecció (recursos on s’han trobat resultats), data de
creació, tipus de recurs (tipus de document), idioma i títol de revista



L’apartat Nous suggeriments de cerca us suggereix una selecció de recursos per
autor/creador i per matèria



Arxius RSS, guardar consulta i alertes:

o

Podeu guardar una consulta i crear una alerta des de l’enllaç Guardar
consulta

o

També podeu subscriure’s als arxius RSS

2. El meu compte
Permet incloure algunes dades personals i configurar les vostres preferències per a les sessions
actuals i futures com són: número SMS , correu electrònic, idioma de la interfície i nombre de
resultats que visualitzeu per pàgina.

3. Espai personal
Cal que entreu com a usuari registrat per poder guardar permanentment els resultats de les
vostres cerques . Si entreu com a convidat els documents que seleccioneu per guardar es
perdran quan tanqueu la sessió.

L’Espai personal permet gestionar els resultats que heu seleccionat amb la icona . Per
defecte s’afegeixen a la cistella i després podeu organitzar-los en carpetes i també utilitzar les
opcions de gestió dels documents.
Des de l’espai personal també teniu una pestanya que us permet accedir a les consultes
guardades i actualitzar/configurar alerta, subscriure RSS o eliminar-la.

Gestionar carpetes
Des de la pestanya l’Espai personal, podeu realitzar les següents accions amb les carpetes:
Opcions de carpeta
Botó

Descripció
Crear una carpeta nova a sota de la carpeta seleccionada.

Copiar una carpeta seleccionada en memòria, la carpeta original no es
canviarà ni s'eliminarà.
Enganxar l’ última carpeta en memòria a la carpeta seleccionada.

Renombrar carpeta

Eliminar carpeta

Afegir una nota

Modificar una nota

Gestionar documents
Des de la pestanya l’Espai personal, teniu les següents opcions per a gestionar els documents:

Opcions amb els registres
Botó

Descripció
Tallar els documents seleccionats i col·locar-los en memòria.

Copiar els documents seleccionats en memòria.

Enganxar els últims documents guardats en memòria a la carpeta
actual.
Eliminar els documents seleccionats.
Correu

Enviar els documents seleccionats per correu electrònic .

electrònic
Imprimir

Imprimir els documents seleccionats.
Exportar els documents a un dels gestors de referències
bibliogràfiques (EndNote, RefWorks, Connotea, Delicious, i
EXPORT IRIS).
Afegir una nota al document.

Modificar una nota del document.

Per més informació adreceu-vos a

