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1. En
E què co
onsisteix
x
El se
ervei d’alerrta de Sum
maris electrò
ònics és un
u servei personalitzat
p
t que ofere
eix la
possibilitat de re
ebre, per co
orreu electrò
ònic o a un lector de RSS,
R
els da
arrers sumarris de
revisttes incorporrats a la basse de dades de Sumaris
s electrònicss.

Les revistes
r
que
e es buiden són les revvistes subsc
crites per la Biblioteca d
de Ciències de la
Salutt de Catalun
nya que con
ntenen articlles de recerrca, de gesttió, d’anàlisi i debat, etc
c. així
com altres revisttes d’interès per als usuaris, tot i no
o tenir-les su
ubscrites.

La Biblioteca es
s comprom
met a:
- In
ncorporar a la base de dades Sumaris electròn
nics els sum
maris de les darreres rev
vistes

de seguida que en tin
p
publicades,
ngui constàn
ncia de la seva
s
publiccació per pa
art de
l’editor.
- Trametre
T
dià
àriament, pe
er correu ele
ectrònic, els
s nous suma
aris incorporrats a la base de

d
dades.
- In
nformar alss usuaris subscrits
s
de
els possible
es canvis en la gesttió dels su
umaris

e
electrònics
q impliquin
que
n la supressió o modifica
ació en la re
ecepció delss sumaris.

2. Qui
Q el pott utilitzarr
Tot el
e personal adscrit a qu
ualsevol org
ganisme dep
pendent del Departame
ent de Salutt i del
CatS
Salut pot subscriure’s per
p rebre pe
er correu ellectrònic elss sumaris e
electrònics de
d les
revisttes que ess buiden a la Biblioteca, o bé sindicar-ne
e els continguts per RSS.
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3. On
O consu
ultar els sumaris
s
electròn
nics
La base de dades
d
Suma
aris electròn
nics es pott consultar a l’apartat de la
Bib
blioteca de la Intranet del
d Departam
ment de Salut, concreta
ament a la secció
s
“Co
ol·lecció digital".

4. Com
C
subs
scriure els
e suma
aris electrònics
Els usuaris
u
interressats en rebre per correu electrrònic el sum
maris de less últimes rev
vistes
publicades han de donarr-se d’alta personalme
ent seguintt el procediment seg
güent:
- Entrar
E
a la ba
ase de dade
es de Sumaris electrònic
cs

(a
a l’apartat de la Bibliote
eca, a la Intra
anet del Dep
partament)
- Cercar
C
la revvista de la qu
ual se’n vol rebre el sum
mari
- In
ntroduir l’adreça de corrreu electrònic corporativ
va
- Seleccionar
S
la opció “Do
onar d’alta”
- Prémer
P
el bo
otó “Enviar”

Els usuaris
u
que prefereixin rebre
r
els sumaris al seu
u lector de RSS
R
han de
e cercar la re
evista
a la base
b
de dad
des de Suma
aris i copiar l’adreça de la icona

per

incorporar-la al

lector o agregador de RSS.

5. Com
C
anull·lar la su
ubscripc
ció
Els usuaris
u
que ja no vulguin rebre el sumaris
s
de les últimes revistes pu
ublicades ha
an de
dona
ar-se de baixxa personalm
ment seguin
nt el procedim
ment següent:
- Entrar
E
a la ba
ase de dade
es de Sumaris electrònic
cs

(a
a l’apartat de la Bibliote
eca, a la Intra
anet del Dep
partament)
- Cercar
C
la revvista de la qu
ual ja no es vol rebre el sumari
- In
ntroduint l’ad
dreça de correu electrònic corporattiva

la opció “Do
- Seleccionar
S
onar de baixxa”
- Prémer
P
el bo
otó “Enviar”

Per eliminar
e
la sindicació dels conting
guts per RS
SS cal esb
borrar el reccurs del lec
ctor o
agreg
gador de RS
SS.
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