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És la versió en línia del catàleg de la biblioteca. Des

OPAC Absys
(http://opac.euss.cat)

OPAC Absys
(http://opac.euss.cat)

g
d’una connexió remota podeu tenir accés a :

• Fons documentals , multimèdia i audiovisuals
• Fons de publicacions periòdiques

F d d t ( é i• Fer reserves de documents (només usuaris
registrats)
• Conèixer els préstecs i dates de retorn de
documents (només usuaris registrats)

També és accessible des de la web general de la
biblioteca: http://www.euss.cat/biblioteca

Servei de préstec:Servei de préstec:
Préstec general:

• 10 dies prorrogables (si no hi ha reserves)
• Fins a 2 llibres, 1 CD i 1 revista (excepte materials

l )exclosos)
Préstecs de cap de setmana

• De divendres a dilluns
• Els materials exclosos del préstec normal.

Altres modalitats de présteces oda a s de p és ec
• Consulteu a les bibliotecàries (alumnes PFC,
professors, etc)



OPAC AbsysOPAC Absys
Serveis bàsics per a tothom

• Cerques al catàleg• Cerques al catàleg
Absys disposa de diverses pantalles per a realitzar les cerques:
• Assistida: per autor, títol, editorial, any de publicació... Omplint
el camp corresponent que apareix en pantalla.
• Avançada: combinant els camps anteriors amb operadors
booleans (AND - NOT - OR).
• Experta: planejaments d’equacions de cerques booleanes

Serveis per a usuaris registrats
L l d’ i l l f i l d’ d iLa clau d’usuari pels alumnes, professors i personal d’admi-
nistració i serveis, és el codi de barres que hi ha a la part posterior
del carnet universitari.
Us demanarà una clau que prèviament cal demanar al taulell de la
biblioteca.
A b t d d d f i l d t dAmb aquestes dades es poden fer reserves, mirar les dates de
retorn dels documents, etc.

• Reserves Cal fer una cerca d’un document, quan es vi-
sualitza a la part inferior de la pantalla apareixen els exemplars
disponibles, si estan en préstec apareix la data de retorn. Aldisponibles, si estan en préstec apareix la data de retorn. Al
costat hi ha una pestanya per a fer la reserva, cliqueu i seguiu
les instruccions.

• Renovacions de préstecs Podeu ampliar auto-
màticament la data de devolució sempre que no hi hagi reserves

tiactives.

• Consultes Trieu la icona de l’usuari i introduïu les vos-
tres dades. Podreu saber els préstecs actius i dates de devolució.
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• Altres títols de la col·lecció:
SIC 01 v3.0: EUSSternet

a divendres
de 8 a 20:30 h.H
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SIC 01 v3.0: EUSSternet
SIC 02 v1.0: Servei WiFi
SIC 03 v1.0: Accés remot
Biblio 01 v2.0: Guia d’ús
AUE 01 v1.0: Servei Borsa de treball
PFC 01 1 0: Informació PFC

ESCOLA UNIVERSITÀRIA SALESIANA DE SARRIÀ

P S t J B 74

PFC 01 v1.0: Informació PFC

Pg. Sant Joan Bosco, 74
08017 Barcelona
Tel. 932 805 244
Fax. 932 806 642

e-correu: euss@euss.cat
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Línies 6, 16, 30, 34, 66, 70, 72 i 74B


