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Factiva és una base de dades d’actualitat i d’informació econòmica i 
empresarial. Va ser creada el 1999 fruit de la unió de la base de 
dades de l’agència de notícies Reuters amb Dow Jones. 
 
Ofereix accés a més de 31.000 fonts (de les quals 600 són butlletins 
de notícies i 2.300 són fonts actualitzades en el mateix moment), 
30.000 informes d’empreses que inclouen taules i/o gràfics, teletips 
d’agències, transcripcions de programes de ràdio i televisió, llocs 
web i fotografies, informació sobre empreses, companyies i 
indústries, etc. Inclou 5 anys de dades històriques de mercats i 
documents CELEX. 
 
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 (en alguns casos dels anys 
50). 
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Preferències 
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A la barra superior trobem l’eina que ens permet configurar les 
preferències per controlar i personalitzar el funcionament de la base 
de dades, i també per canviar l’idioma de la interfície de la web. 

Idioma i preferències 



 

 

The Wall Street Journal Digital Network 
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A la barra superior podem connectar amb el paquet de productes The 
Wall Street Journal Digital World, publicació capdavantera de notícies 
empresarials d’Estats Units. Els diferents apartats ens permeten 
accedir als continguts digitals de l’editor: vídeos, transmissions 
radiofòniques, borsa, etc.  

Notícies financeres i 
empresarials, i anàlisi de webs 

Eines i dades d’inversió 
en temps real 

Principal revista financera i de 
coneixement dels mercats 

Notícies exclusives i anàlisi 
d’impacte en els mercats 



Factiva permet fer cerques dins d’un arxiu de 35.000 publicacions, 
webs, blocs, vídeos i podcasts.  
 
Hi ha tres interfícies a través de les quals podem fer les nostres 
cerques: 
 

• Consulta simple, per cercar tal i com ho faríem amb un 
motor de cerca a Internet. 

• Formulari de cerca, quan necessitem construir una 
estratègia de cerca precisa. 

• Cerca per text lliure, quan ens cal emprar paraules clau i 
condicions per la recuperació de documents.  

 
Les dues darreres permeten emprar eines addicionals, com llistes de 
fonts personalitzades i l’ús de Dow Jones Intelligent Indexing™. 

Cerca 
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Cerca en pàgines de notícies 
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A Páginas de noticias les pestanyes Página de información móviles i 
Páginas de grupo contenen titulars d’uns diaris determinats i 
cotitzacions de borsa. La pestanya Páginas de Factiva ofereix un 
desplegable amb una sèrie de perfils informatius amb criteris 
geogràfics, temàtics o econòmics.  
 

L’estructura variarà d’un perfil a l’altre. Els perfils dedicats a una 
zona geogràfica inclouen els titulars dels diaris més destacats de la 
regió, així com les cotitzacions dels índexs borsaris. Els perfils que 
tracten d’un tema determinat inclouen notícies sobre el tema i el 
llistat de les principals publicacions d’aquell àmbit, amb l’opció de 
fer cerques dins d’un o més títols. 
 

També inclou: 
• Quiosco: titulars dels darrers 15 dies de diferents diaris espanyols. 
• Enlaces del editor: enllaços a diferents pàgines web. 
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Perfils 

Llista de 
cotitzacions 

Enllaços de l’editor 

Quiosc 

Cerca en pàgines de notícies 



La Búsqueda sencilla consta d’una única casella on introduir el text a 
cercar. Dos desplegables permeten limitar la cerca per fuentes i fecha, 
i afegir blogs i foros adicionales. La trobem a Página de inicio. 

Cerca simple 
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Página de inicio 

Fuente, Fecha , Blogs y foros 



Amb la cerca per text lliure tenim un control complet per crear 
cerques precises mitjançant una combinació de paraules clau i Dow 
Jones Intelligent Indexing. Podem utilitzar diferents operadors 
(booleans, de proximitat, etc.; tenim la llista sencera a Ejemplos).   

• Concept explorer: permet trobar paraules clau relacionades 
amb les introduïdes.  

• Podem afegir a la cerca blogs y foros. 
• Fecha: permet escollir un període o intèrval cronològic. 
• Duplicados: es poden identificar els articles idèntics o similars 

de la llista de resultats. 
 

Hi ha una sèrie de menús desplegables que permeten perfilar la 
cerca: 
 

• Fuente: fonts concretes o una tipologia de font. 
• Autor: noms dels col·laboradors de les diverses fonts.  
• Empresa: notícies sobre una o més empreses.  

Cerca per text lliure 
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• Búsqueda de Experto de Factiva: termes proposats per 
Factiva.     

• Tema: els temes sobre els quals farem 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 alhora pels cinc índexs anteriors. 
• Idioma: la llengua dels resultats.  
• Más opciones: permet limitar la cerca (text complet, títol,  

autor...), excloure determinades notícies i decidir com 
s’ordenen els resultats (per data o per rellevància).  
 

Cerca per text lliure 



Cerca per text lliure 
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Paraules clau relacionades  
amb les introduïdes 

Menús desplegables amb les diferents opcions per 
perfilar la cerca: Fuente, Autor, Empresa, etc. 

Blocs i fòrums 

Permet triar on buscar la cerca (article 
complet, etc.), excloure tipus de 
notícies i ordenar els  resultats  

Data i duplicats 



Cerca per text lliure 
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Fem servir les icones que hi ha a la dreta de cada opció dels menús 
desplegables per obtenir informació sobre les fonts, empreses, etc. 
(   ), per afegir l’opció al quadre de cerca de text lliure (   ) o per 
excloure de la cerca l’opció (   ). 
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Dow Jones Intelligent Indexing és un sistema d’indexació exclusiu de 
Factiva que permet accedir a resultats exactes ràpidament, de forma 
que facilita la recuperació de la informació. Fem clic a Consultar, 
introduïm els termes al quadre de text (per ex.: marketing) i fem clic 
sobre els termes que volem afegir a la cerca: 

Dow Jones Intelligent Indexing 
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Dow Jones Intelligent Indexing: resultats per fonts 

Consultar 



Resultats 
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Els resultats es presenten en llistats segons l’ordre que hàgim 
seleccionat (i que podem canviar). A la columna de l’esquerra es 
mostren agrupats diferents criteris (empreses, fonts, dates...) per 
refinar la cerca. La columna de la dreta és un resum de la cerca.   

Resum de la cerca 

Criteris per refinar la 
cerca 

Resultats 



 
 
 
 
 
 
Cadascuna permet: 

 
1.  Visualitzar els articles que s’hagin seleccionat. 
2.  Enviar-los per correu electrònic. 
3.  Preparar-los per a ser impresos. 
4.  Preparar-los per a ser emmagatzemats. 
5.  Visualitzar-los en format PDF o RTF. 
6.  Anar a les preguntes més freqüents. 

 

 

Eines de processament dels resultats 
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Damunt del llistat de resultats veiem una barra d’eines amb les 
següents icones: 

1 2 

6 5 4 

3 
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A la part superior dreta de la barra d’eines hi trobem: 
 

1.  Visualitzar opcions: desplegable amb diferents opcions de            
 visualització. 

2.  Dividir la pantalla en dues o tres columnes.   

1 
2 

Eines de processament dels resultats 
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Per veure el text complet d’una notícia cliquem sobre el seu títol. A 
la part superior de l’article trobem les opcions de Listen to Article, 
Traducir artículo i Compartir. A la part inferior de la notícia hi ha 
dues opcions que permeten veure notícies relacionades. 
 

Al cos de la notícia, les paraules clau cercades apareixen en negreta i 
subratllades en groc. 

Escoltar l’article, traduir-
lo i compartir  

Articles relacionats 

Eines de processament dels resultats 



A l’opció Empresas/Mercados trobem: Cotizaciones, Gráfico, Empresa i 
Industria. 
 

Cotizaciones: accions, fons, divises i índexs de mercats en format 
taula, gràfics estàtics o interactius que permeten comparar diferents 
cotitzacions.   

Informació borsària i mercats 
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Empresas: informació molt completa com ara notícies, estat financer, 
directius, activitat, cotitzacions a borsa, etc. Aquestes dades es 
poden guardar en format PDF o HTML, o imprimir; es poden demanar 
informes personalitzats selecccionant les dades. 

Informació borsària i mercats 
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Industria: proporciona perfils de diferents sectors industrials o 
financers (agricultura, banca, etc.) amb les dades més rellevants de 
cada sector: empreses principals, notícies, dades financeres, etc.  

Informació borsària i mercats 
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