Prregüntes freqüents
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Recursos: Catàleg

Es poden
p
gu
uardar le
es “cerqu
ues” rea
alitzades al catàle
eg?

Sí. Hi
H ha divers
ses maneres de guarda
ar les cerqu
ues, segons
s si accediu
u al compte
e
perso
onal o no.
Sens
se accedirr al compte
e personal
Dura
ant la naveg
gació pel ca
atàleg, el sistema gua
arda les cerrques recen
nts i els darrrers
docu
uments consultats a la
a part inferior de la pa
antalla. A pa
art d’això, podeu anarr
guarrdant al “cis
stell” els do
ocuments que us interressin menttre manting
gueu la con
nnexió.

Els documents
d
del cistell podeu
p
guarrdar-los en un llistat, enviar-los
e
p
per correu
electtrònic o res
servar-los si
s estan pre
estats, per la
l qual cosa
a el sistema
a us adreça
arà a la
pàgin
na d’identifficació del vostre
v
compte personal. Si els do
ocuments estan
e
dispo
onibles al
catàlleg us heu d’adreçar a la Bibliote
eca per dem
manar-los en
e préstec.

Acce
edint al co
ompte pers
sonal

Si te
eniu un auto
or o matèria favorits que
q
cerqueu sovint al catàleg, po
odeu guard
dar la
cerca
a amb el clic d'un botó
ó. Això us evitarà
e
hav
ver d'introduir la cerca
a cada vega
ada, i us
perm
metrà fer re
eserves en nous materrials més rà
àpidament. Per això, c
cal estar re
egistrat i
planttejar les ce
erques des de
d la panta
alla de “Cerrca clàssica” (accessib
ble des dels
s
enlla
aços disponibles a les pantalles de
d cerca sim
mple o avan
nçada).
El prrocés per gu
uardar una cerca és:
1. En
ntreu a “El meu comptte” clicant a “Iniciar sessió”.
2. Ce
erqueu el vostre
v
autorr preferit, matèria,
m
títo
ol, etc., o feu
f
una cerrca per para
aula
clau,, selecciona
ant, si ho preferiu, una
a biblioteca
a concreta.
3. Qu
uan es mos
strin els res
sultats, feu clic al botó
ó "Guardarr com a ce
erca preferida".
4. La
a propera vegada
v
que inicieu ses
ssió a El me
eu compte, podreu veure i tornar a
exec
cutar les cerques guarrdades.
5. Cliqueu l’enlllaç “Cerca”” per a qualsevol de les cerques preferides
p
g
guardades per
exec
cutar ràpida
ament la ce
erca un altre cop.
6. Si voleu se u
us pot avisa
ar dels nous
s materials
s que s'han afegit a la col·lecció de
d la
biblio
oteca i que responen a la cerca. Només heu
u de seleccionar la opció "Marcarr per
envia
ar per corre
eu electrònic" i assegu
urar-vos qu
ue la inform
mació d'usuari on s’inc
clou la
vostrra adreça a
actual de co
orreu electrrònic és corrrecta (la podeu canviar a “Modifficar la
inforrmació pers
sonal” del meu
m
de l’esquerra).

Paraules clau: c
catàleg ; ce
erques prefferides ; gu
uardar cerques
Serv
veis relacion
nats: Préste
ec

