
I M P O R T A N T 

Per accedir a aquesta base de dades, així com a la 

resta de recursos electrònics contractats pel CRAI, cal 

activar el SIRE i autenticar-se amb l’identificador UB (el 

mateix que s’utilitza per accedir a la intranet UB). 

Més informació a: 

http://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/acces-

recursos/acces-recursos-proxy 

Accedeix de manera anònima a tots els 
llibres que la UB t’ofereix pel teu estudi.  

Gaudeix de la teva biblioteca personal i la 
que la UB t’ofereix amb totes les funcionali-
tats obertes disponibles. Canvia entre una i 
altra segons et convingui. 

Es recomana el registre per poder disposar 
del teu perfil personalitzat i de totes les 
funcionalitats com poden ser: crear notes, 
marques, estants... 
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Accediu a tots els recursos en suport paper i elec-

trònic del CRAI a través del Cercabib  

cercabib.ub.edu 

Per saber-ne més accediu al Servei d’Atenció als 

Usuaris, un servei d’atenció personalitzada  les 24 

hores al dia i 7 dies a la setmana 

crai.ub.edu/sau 

Al web del CRAI podeu trobar més informació sobre 

els propers cursos que es duran a terme a la vostra 

biblioteca 

crai.ub.edu/formacio 

INGeBOOK 
Guia ràpida 

http://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/acces-recursos/acces-recursos-proxy
http://crai.ub.edu/que-ofereix-el-crai/acces-recursos/acces-recursos-proxy
http://bit.ly/2sO5WCQ
http://cercabib.ub.edu/iii/encore/?lang=cat
http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/sau
https://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/formacio-usuaris


      QUÈ ÉS INGeBOOK? 

Llibres disponibles UB 

      CERCA 

Opcions 

Quan consultem un llibre de la plataforma tenim dife-

rents opcions: 

 

 

Cerca 

 

 

Taula de continguts 

 

 

Miniatures 

 

 

Notes privades 

 

 

Notes compartides 

 

 

Informació del llibre 

 

 

Ajut 

 

 

Comentaris i suggeriments 

 

 

Pantalla completa 

 

 

Vista a una o dues pàgines 

 

 

Notes privades 

 

 

Crear cita bibliogràfica 

 

 

Zoom 

 

 

 

 

Els llibres electrònics es poden visualitzar tant des de 

la UB com des de casa connectats al SIRE, però no es 

poden ni descarregar ni imprimir. 

INGeBOOK és una plataforma de llibres electrònics  

plantejada com un centre d'estudi i consulta amb     

funcionalitats d'interactivitat i col·laboració.  

 

 

 

 

 

 

 

La consulta és multiusuari i els temes més represen-

tats són les ciències aplicades i socials, economia i 

empresa.  Molts dels llibres que es poden trobar són 

títols de   bibliografia recomanada. 

Podeu accedir als llibres electrònics d'Ingebook des 

del Cercabib. 

 

 

Sempre cal identificació per a la consulta de docu-

ments electrònics, però especialment cal recordar que 

si s'entra directament a la plataforma sense passar pel 

web del CRAI, cal identificar-se abans al SIRE. 

 

 

És recomanable registrar-se per disposar de les dife-

rents funcionalitats que permeten realitzar consultes, 

participar en fòrums, afegir notes, tenir un espai per-

sonal on organitzar-vos els llibres, etc.  

 

Per fer-ho s’ha d’anar a la icona Re-

gÍstrate situada a la part superior de 

la interfície.  

Un cop dins de la plataforma, des de la 

icona UB, situada a la part superior de la 

pàgina, es poden visualitzar tots els lli-

bres adquirits per la UB. També tenim 

l’opció d’ordenar per títol, àrea, secció, 

editorial i últimes novetats. 

 

A banda dels llibres comprats per la 

UB, als que podeu accedir lliurement, 

la plataforma conté molts més llibres 

que podeu llogar per dies. Hi ha dife-

rents tarifes depenent del llibre i del temps que el 

vulgueu tenir i també hi ha la possibilitat de subscriu-

re's a la plataforma durant un temps determinat. 

Permet cercar per Títol, Subtítol, ISBN, Autor, Etiqueta 

i Data de publicació. 

 

 

 

 

 

 

Permet cercar per Títol, Subtítol, Autor, ISBN, ISBN e-

book, Editorial, Àrea, Secció, Grau, Etiqueta i Any. 

 

Tant la cerca avançada 

com la bàsica permeten 

establir l’ordre dels re-

sultats per Títol, Últi-

mes novetats, Últims 

pujats, Any o Més visi-

tats. També és pot indi-

car els resultats per pà-

gina que es mostraran. 

 

Permet cercar un terme o termes dins del contingut 

de cadascun del llibres. 

 

 

      REGISTRAR-SE 

      ACCÉS 

Cerca bàsica 

       VISOR 

Catàleg INGEBOOK 

Cerca avançada 

Cerca per contingut 

http://www.ingebook.com/ib/
cercabib.ub.edu

