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Com
m usuari del catà
àleg, a qu
uè tinc dret
d
o qu
uè puc fe
er una ve
egada
registrat?

Un cop registrats, des del compte pe
ersonal, trobareu les eines
e
següe
ents:

Docu
uments en
n préstec
Aque
est apartat només sorrtirà al men
nú en el cas
s que tingue
eu docume
ents en prés
stec i us
inforrma de la data de venciment del préstec.
Si el préstec no
o està venç
çut el podre
eu renovar seleccionan
nt la línia corresponen
nt i
clicant el botó ““Renovar els marcats””. Us apareixerà la pro
opera data de retorn del
d
docu
ument renovat.

Mod
dificar la in
nformació personal

Permet modificar les dades personals proporcionades a la Biblioteca en el moment que
us veu donar d’alta: adreça, telèfon, telèfon mòbil i adreça de correu electrònic.
És important que constin les dades correctes per que la biblioteca pugui contactar amb
vosaltres en cas que sigui necessari.
Modificar el PIN
Ha de ser un codi alfanumèric de sis caràcters i per modificar-lo heu d’indicar el codi
actual i el nou.
En cas de no recordar el vostre codi PIN heu de clicar la opció “Heu oblidat el vostre
PIN?” a la pantalla “Inici sessió” i introduir el nom o cognom i el codi de barres per
rebre el PIN a la vostra bústia de correu electrònic.
Cerques preferides
Podeu tornar a executar les cerques preferides guardades i també eliminar-les, o
marcar aquelles que us interessi rebre’n les novetats incorporades al catàleg que
compleixin la cerca plantejada.
El sistema ordenarà les cerques preferides segons el camp pel qual s’hagi limitat en el
moment de cercar, i dins de cada camp, per ordre alfabètic.

Per eliminar una cerca heu de seleccionar la opció “Marcar per esborrar” de la línia
corresponent i clicar a “Desa els canvis”.
El meu historial de lectura

Aquesta opció està desactivada.
Les meves llistes
Feta una cerca des de la pantalla de Cerca clàssica (simple o avançada) podeu guardar
els resultats obtinguts en una llista, a la qual podeu posar-li un nom determinat.
Per guardar documents a les llistes heu de seguir el procés següent:
1. Fer la cerca al catàleg
2. Seleccionar els documents que voleu guardar
3. Clicar “Afegir marcats a les meves llistes”

Si no us heu identificat com a usuaris, quan intenteu fer una llista, us demanarà que
inicieu la sessió.
4. Seleccionar una llista ja creada o creeu-ne una de nova. Podeu anomenar la llista i
fer-ne una petita descripció

5. Des de l’apartat “Les meves llistes” les podeu gestionar per esborrar documents de
la llista, eliminar duplicats, canviar el nom/descripció, etc.

6. També us podeu enviar la llista de documents guardats per correu electrònic amb
la opció “Exportar la llista”.
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