
 

      Pàgines de notícies 

Escollirem l’opció Páginas de Factiva i a través del 

menú desplegable podrem seleccionar el perfil que més 

ens interessi. Poden ser:  

▪ geogràfics: inclouran els diaris més destacats d’una 

regió, les cotitzacions dels índexs borsaris i enllaços 

de l’editor a pàgines web relacionades. 

▪ temàtics / sectors econòmics:  selecció de notícies 

sobre el tema, enllaços de l’editor a pàgines web 

relacionades, llistat de publicacions principals sobre 

el tema, portals web sobre el mateix sector.  

 

Per exemple, si triem el perfil Mundo ens apareixen els 

següents resultats: 

 

▪ Lista de cotizaciones 

▪ Enlaces del editor: World News: Top Headlines from 

Factiva, BBC News, CNN.com,Today's Front Pages 

▪ Qué hay de nuevo en Factiva.com 

▪ Quiosco de notícies. Aquí tenim l’opció de Buscar 

en este quiosco: Introducir términos de búsqueda 

por texto libre  

 

Si premem sobre cada recurs o font de notícies  

obtindrem les característiques de cada recurs: la 

descripció, freqüència, disponibilitat, url, etc.  

 

 

 

A la pestanya Empresas/Mercados trobarem la 

informació econòmica d’empreses i sectors industrials 

amb les següents opcions de cerca: 

 

     - Cotitzaciones. D’accions, fons, divises i índexs de 

mercats. En format taula, gràfics estàtics o gràfics 

interactius (amb la possibilitat de comparar diferents 

cotitzacions).  
 

     - Empresas. Informació completa, notícies, estat 

financer, informes, d’empreses que cotitzen en borsa.  

De la resta d’empreses només hi trobem notícies. 
 

     - Industria. Aquesta opció ens dóna les dades més 

rellevants de diversos sectors industrials indexats per 

Factiva. Ens permet obtenir notícies, informes, gràfics, 

anàlisis i dades financeres d’aquests sectors. 

FACTIVA 

      Informació financera 

www.bib.ub.edu 

Accediu a les bases de dades i recursos electrònics del CRAI a    

través del ReCercador+ :  http://recercador.ub.edu 

 

Al Campus Virtual trobareu informació sobre els propers cursos 

que es duran a terme a la vostra biblioteca : 

https://cvformacio2.ub.edu/course/category.php?id=201 

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 : http://www.bib.ub.edu/serveis/pab/ 

Guia ràpida 
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      FACTIVA 

Búsqueda de texto libre 

     CERCA 

      CERCA 

Modo de búsqueda 
 

Base de dades d’actualitat empresarial i econòmica.  

Ofereix notícies econòmiques, informació financera 

d’empreses i informació dels mercats de valors. Va ser 

creada el 1999 fruit de la col·laboració entre l’agència 

de notícies Reuters  (la Reuteres Business Briefing, que 

proporcionava accés a notícies i informació financera) i 

l’empresa editorial Dow Jones. 

 

 

Ofereix accés a més de 31.000 fonts -de les quals 600 

són butlletins de notícies-, 30.000 informes d’empreses, 

teletips d’agències, transcripcions de programes de 

ràdio i televisió, llocs web i fotografies. Les fonts 

s’actualitzen contínuament. 

 

Conté recursos de 200 països, les fonts són en 28 

llengües diferents (entre elles el català i el castellà) i la 

majoria de publicacions es troben disponibles a partir 

dels anys 80 (tot i que algunes es remunten als anys 

50). 

 

Factiva ofereix gran quantitat de fonts d’informació a 

text complet: 
 

▪ Diaris nacionals i internacionals, tant generals com 

d’informació econòmica: La Vanguardia, El País, El 

Economista, The Times, The Guardian, The Wall 

Street Journal, Financial Times, Le Monde...  
 

▪ Revistes: Expansión, The Economist, Fortune, Times, 

Newsweek... 
 

▪ Agències de notícies com Europa Press, Reuters, 

France-Presse, Asia Pulse... 
 

▪ Imatges procedents de Reuters i Knight Ridder, 

Fairfax. 
 

▪ Transcripcions de programes radiofònics i televisius 

de les emissores BBC, ABC, CS, NBC, Fox, CNN, 

NPR... 

▪ Publicacions de la Unió Europea . 

▪ Informes d’empreses. 

▪ Informació procedent de milers de pàgines web. 

 

És l’opció per defecte i equival a una cerca avançada. 
 

▪ Texto libre: introduïm el terme o termes a buscar. 

Podem fer servir operadors booleans, de proximitat, 

etc. A l’enllaç Ejemplos trobarem exemples de 

cerques. A l’opció Concept Explorer  es poden  veure 

paraules relacionades semànticament  amb les que 

hem triat i afegir-les a la nostra cerca.   
 

▪ Fecha:  permet escollir un període o interval 

cronològic. 
 

▪ Duplicados: permet identificar articles idèntics o 

similars de la llista de resultats. 
 

▪ Seleccionar fuentes y Dow Jones Intelligent 

Indexing TM:  són menús desplegables que 

permeten perfilar la cerca  per: 

 

 Fuente: fonts concretes o una tipologia de font. 

 Autor: noms dels col·laboradors de les diverses 

fonts.  

 Empresa: notícies sobre una o més empreses.  

 Búsqueda de Experto de Factiva: termes 

proposats per Factiva.    

 Tema: els temes sobre els quals es farà la cerca. 

El subapartat Tipos de contenido permet limitar 

la cerca a resums, entrevistes, cartes, etc. 

 Industria: sectors industrials. 

 Región: criteri geogràfic i econòmic. 

 Consultar: podem delimitar la cerca pels índexs 

anteriors alhora. 

 Idioma: la llengua dels resultats.  

 Más opciones: permet acotar la cerca (text 

complet, títol,  autor...), excloure determinades 

notícies i decidir com s’ordenen els resultats 

(per data o per rellevància).  

 

Cerca molt similar a l’avançada de Google. És una bona 

opció si no esteu segurs de com utilitzar els operadors. 

Aquí també podem emprar les mateixes opcions de la 

Búsqueda de texto libre per perfilar la cerca. 
 

Els resultats es presenten en llistats segons l’ordre 

seleccionat. Damunt el llistat de resultats veurem la 

següent barra d’eines que ens permet: 

 

- Visualitzar els articles prèviament seleccionats  

     - Enviar-los per correu electrònic 

- Preparar-los per a ser impresos 

- Preparar-los per a ser gravats 

- Visualitzar-los en formats RTF o PDF  

- Accedir a les preguntes més freqüents 

 

A la part superior dreta de la pantalla hi ha el 

desplegable Visualizar opciones a través del qual 

podem escollir diferents formats de visualització 

(Artículo completo, Palabras clave en su contexto, 

Artículo/Informe completo más indexación, i Titular, 

primer párrafo e indexación).  

Si escollim l’opció Artículo completo ens apareixen les 

següents opcions: 

 

Ens permeten escoltar l’article, obtenir una traducció 

automàtica en diferents llengües i/o compartir-lo amb 

altres subscriptors de Factiva. 

 

Les paraules clau cercades apareixeran destacades en 

negreta en el cos de la notícia. 

 

A la part inferior de la notícia trobem una opció que ens  

permet veure Noticias relacionadas, i a la part superior 

una opció per a Volver a los titulares que havíem cercat. 

      PRESENTACIÓ DELS RESULTATS 

Opcions dels resultats 

CONTINGUTS 

      UTILITATS 

 

Ajuda en línia:  Des de la part superior 

dreta podem accedir a l’ajuda.  
 

 

 

Configuració: Podem configurar la base de 

dades segons les nostres preferències i 

canviar la llengua de la interfície de consulta. 


