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SciFinder Web Version
•
•
•

Permetre al navegador les finestres emergents (pop up).
Acceptar els certificats de seguretat de la web.
Accés des de fora de la UIB (a través d'un servidor intermediari) - Utilitzant el
compte d'usuari de la biblioteca
Funció

SciFinfer Web

Software

Web browser based, Java
1.6 and JavaScript required

Nombre d’usuaris
simultanis

Il·limitat

Sistemes operatius i
navegadors

Windows (Firefox,
Internet Explorer, Google
Chrome)
Mac OS X (FireFox ,
Safari)

Temps de desconnexió

10 minuts

Accés des de casa

Sí (a través del compte
d’usuari de la biblioteca)

Passos per obtenir les claus d'usuari de SciFinder Scholar web
Introducció
Per utilitzar SciFinder web, l’usuari s’ha de registrar per primera vegada a
l’adreça següent:
https://scifinder.cas.org/registration/index.html?corpKey=D45C5388-86F3-50AB-1FCD-2D6B94EE1918

Nota important: Per registrar-vos-hi, hi heu d'accedir des d'una adreça IP
autoritzada, és a dir, des d’un ordinador connectat a la xarxa de la UIB.
L'adreça de correu electrònic ha de tenir el domini "uib" (usuari@uib.es,
usuari@uib.cat, etc).
Es recomana la utilització de les darreres versions dels navegadors Explorer i Firefox.
Després d’introduir les dades al formulari, rebreu un correu electrònic per tal de
completar el procés.
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Accés al formulari

En la llicència de Scifinder queda expressament prohibit qualsevol ús comercial, tan
sols es pot utilitzar per usos relacionats amb l’educació. Per tant abans de fer-vos el
registre la heu d’acceptar.
Després una vegada introduïdes les dades personals, heu de crear un usuari i una
contrasenya. Aquestes seran les claus que us permetran accedir en el futur a la base
de dades ScifFinder des del campus (reconeixement d'IP) o si voleu des de fora de la
UIB (a través del servidor intermediari del catàleg).
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Un missatge indicarà que rebreu un correu electrònic de CAS a l'adreça que heu donat
al formulari. Si no us arriba a la safata d'entrada pot ser que estigui bloquejat a l'antispam.
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Completar el procés
Feu clic damunt la URL del missatge de correu abans de 48 hores per completar el
procés de registre.
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A la pàgina de confirmació que sortirà, heu de fer clic a la URL
https://scifinder.cas.org/scifinder
És possible que no pugueu començar immediatament a treballar amb SciFinder
perquè la sessió la té en ús una altra persona. En aquest cas, intentau connectar-voshi més tard.
Nota important: Si estau més de 10 minuts sense utilitzar la base de dades, aquesta
es desconnectarà automàticament.

https://scifinder.cas.org/
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Com es pot accedir des de fora de la UIB a SciFinder web?
1. Si sou a casa o davant un ordinador no connectat a la xarxa de la UIB, heu
d'anar al catàleg de la biblioteca i cercar a "Bases de dades".
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2. Recordau que sempre hi heu d’accedir des del catàleg. Aquest enllaç va a
través d’un servidor intermediari que reconeix si sou usuaris registrats de la
biblioteca i estau autoritzats.
3. Si no teniu creat el compte d’usuari, anau a https://llull.uib.es/patroninfo*cat
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Instruccions per a l'acceptació del certificat de seguretat en els
navegadors
Quan intenteu accedir a SciFinder Web a través del nostre catàleg, és possible que us
aparegui una pantalla que hi impedeixi l'accés. En realitat no hi impedeixen l'accés,
sinó que recomanen no accedir-hi.
Hi ha certificats de seguretat que no són vàlids per a alguns navegadors; per tant, el
missatge "Existeix un problema amb el certificat de seguretat d'aquest lloc web" no
representa cap error en l'accés al servidor, només indica que el lloc no es troba a la
llista de llocs segurs reconeguts pel navegador.

Validar certificat en Mozilla Firefox
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Validar certificat a Internet Explorer

Validar certificat a Safari

Si teniu qualque problema o voleu més informació, contactau amb sbd-adq@uib.es o
tel. 971172754

