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En aquestos 
casos, si esteu 
interes sa t  a  
consultar alguna  
de les col·leccio
ns de manera 
individual, feu 
clic directament 
e n  e l  n o m .  
Apareixerà una 
p a n t a l l a  
d'informació on podreu triar l'opció “Enlace”, que us enviarà a la pàgina 
de consulta de la col·lecció.

QUA

La teua cerca en un “click”

Universitat d’Alacant
Universidad de Alicante

http://quae.ua.es

ALTRES COL·LECCIONS
Tots els recursos que no són metabuscables s'ordenen en l'espai “Otras 

colecciones”. En aquestes col·leccions, podreu consultar informació 
interessant sobre i tindreu la possibilitat d'enllaçar directament al recurs.

BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

Unitat de Recurs Electrònics
BIBLIOTECA UNIVERSITÀRIA

Tl:965 90 34 70
965 90 34 00 ext. 2247

recursos.e@ua.es

PERSONALITZACIÓ: USUARIS 
REGISTRATS

Hi ha dos formes d'accés al metacercador:
Usuari anònim
Usuari autenticat en Inicio de sesión (utilitzeu la ID i 
contrasenya del Catàleg Bibliogràfic)

En les dos formes, el programa ofereix la possibilitat de consultar tots 
els perfils i col·leccions.

1r   Trieu l'opció  "perfiles de búsqueda" i "crear"

Serveis  d'autenticació
Creació de perfils:  permet crear diversos perfils de cerca, a partir 
d'una selecció de totes les col·leccions

2n   Trieu el nom que voleu per al vostre perfil i afegiu-hi, si voleu, 
anotacions. Seleccioneu les col·leccions que us interessen, podreu triar 
tant les metabuscables com les no metabuscables.

Quan acabeu la selecció de col·leccions trieu l'opció  "Enviar" i torneu 
a la pantalla de cerca.

Cercas desades: Aquesta opció permet la cerca tal com es va fer en 
altres sessions, amb la possibilitat de editar, re-executar, guardar o 
esborrar.

Directori de revistes subscrites (LINK BUILDER): aquesta 
opció permet accedir a un llistat alfabètic de revistes electròniques 
subscrites per la Universitat

Una vegada seleccionat un títol determinat, l'enllaç ofereix l'accés al 
text complet de la revista a través de la icona  , l'accés al títol en

la pàgina de l'editor triant    , o la possibilitat de sol·licitar-lo a través 
del servei de pr éstec interbibliotecari, mitjançant la icona, en cas que 
no hi haja accés al text complet.
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Una vegada obtinguts els resultats i desades les referències dels documents 
en la vostra “Llista de guardats”, podreu:

Enviar per correu electrònic: Les referències poden ser enviades per 
correu electrònic. T rie de la sigüent pantalla la opció “Enviar email”.

Accedireu a una pantalla on simplement cal introduir l’adreça electrònica 
a la qual voleu enviar la llista de referències de documents desats. Podeu 
escollir igualment el format de lliurament (citació, detalls)..
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QUAE és un servei de cerca global o metacerca en els recursos 
electrònics oferits per la Biblioteca Universitària de la Universitat 
d'Alacant: bases de dades, portals de revistes electròniques, llibres 
electrònics, obres de referència electròniques, portals d'Internet, catàlegs 
de biblioteques, etc. Hi trobareu tant els recursos subscrits per la 
Universitat com els que són d'accés obert. Des d'aquest servei podreu 
fer consultes simultànies, de manera senzilla, en múltiples recursos

ACCÉS
Per a accedir a QUAe, heu d’introduir en la barra de navegació la 

direcció 

Hi podeu accedir a través de qualsevol ordinador connectat a la xarxa 
de la Universitat d'Alacant o mitjançant la instal·lació del VPN (Xarxa 
Privada Virtual).

http://quae.ua.es

CERQUES
Des d'aquesta pantalla podreu fer consultes senzilles, amb cerques 

per paraules clau en tots els camps.

e

Trieu el perfil 
que us interesse, 
segons la vostra 
àrea de coneixe
ment o el tipus 
d e  f o n t  
d ' in fo rmac ió .

?

Seleccioneu les col·leccions on voleu fer la consulta. Podr eu seleccionar-
les totes o només les que us interessen.

En algunes ocasions les col·leccions són presentades en dos nivells.
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3 Introduïu el terme que voleu buscar o la frase entre cometes i feu clic 
en l’opció “IR!”

CERCA AVANÇADA

La ‘Cerca  avançada’  o fere ix  l a  
possibilitat de cercar  3 camps diferents 
al mateix temps. Es poden combinar els 
camps ut i l iz tants  e l s  operadors  
Booleans (Y, O i NO) i també és 
possible filtrar (limitar) els resultats de 
la cerca per data.

Una vegada feta la consulta, tant en la recerca bàsica com en l’avançada, 
us mostrarà una pantalla amb el resum dels resultats obtinguts.

Si voleu més informació sobre el registre, trieu l'opció

RESULTATS

Quan el registre recuperat permeta l'accés al text complet del document 
apa re i xe r an  
aquestes icones:

Si són 
o f e r i t s  p e r  
l'editor

Quan és 
la UA qui ga
ranteix l'accés 
al text complet

Pe r m e t  
sol·licitar el 
P r é s t e c  
Interbibliotecari 
en cas de que 

no hi haja accéss al texto complet.

L'opció                      us permet desar el registre seleccionat en la “Llista 
de guardats”, per a imprimir-los o enviar-los per correu electrònic més 
endavant

TREBALLAR AMB LES RESULTATS

Imprimir registres: Podrà imprimir-los triant el format de lliurament 
(citació, detalls). Per a això, trie l'opció de la pantalla de resultats

Ordenar els resultats: els resultats poden ordenar-se per editor, una 
vegada obtinguts tots els registres de la consulta. Per a això, feu clic en

A més, els resultats poden ordenar-se per títol, autor, data o disponibilitat 
del text complet. Per a això, en el menú  heu de triar 
l'apartat “Opción de ordenación”.

 L'ordenació pot ser ràpida o avançada.

Fusionar duplicats: Si 
la consulta aporta una 
quantitat nombrosa de 
resultats i hi ha registres 
duplicats,  podeu fusio
na r  e l s  r eg i s t r e s  
duplicats per a facilitar la consulta. Es poden fusionar només els 
resultats dels ítems tornats o, si voleu que QUAE continue tornant 
ítems, podeu fusionar el nombre total d'ítems, fins a un màxim de 
1.000. En el menú   , trieu l'apartat “Fusionar dupli
cados”.

Opcions de filtrat: Si l'interés de la vostra consulta es limita a un 
any o un període d'anys determinat de publicació, podeu filtrar els 
resultats per any o rang. 

En el menú  , trieu l'apartat “Opcions de filtrado”.

Consultar l'históric de cerques: Abans d'acabar la sessió oberta, 
podreu tornar a consultar totes les cerques que hàgeu fet, per a tornar 
a executar-les novament. Per a això, en el menú   trieu 
l'opció “Histórico de búsquedas”.

Apareixerà la següent pantalla, on podreu tornar a fer cerques anteriors, 
triant l'opció  , o podreu editar novament la seqüència de 
busca per a modificar-la amb
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l'editor corresponent i apareixeran només els resultats obtinguts en 
l’editor seleccionat.

D'una col·lecció 
general, en de
penen altres de 
més específiques. 
 En aquests casos 
podeu seleccio
nar-les totes o 
només alguna 
dins d’una mai
texa col·lecció 
general:


