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Què és Factiva?

Factiva és una base de dades d’actualitat empresarial i econòmica.  
Ofereix notícies, informació financera d’empreses i informació del mercat de 
valors. És fruit de la col·laboració ente l’agència de notícies Reuters i 
l’empresa editorial Dow Jones.
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Continguts 

- Inclou 640 agències de notícies i gairebé 2300 fonts (les quals 
s’actualitzen contínuament o abans de la seva publicació).

- Conté recursos de 157 països. Les fonts estan en 23 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).

- Buida diaris nacionals, diaris internacionals, revistes, agències de 
notícies, imatges, transcripcions de programes radiofònics i televisius, 
documents de la Unió Europea…
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Cerca
Búsqueda de texto libre

- Texto libre: introduïu el terme o termes a buscar. Podeu utilitzar 
diferents operadors.
- Fecha: permet escollir un període o interval cronològic.
- Artículos publicados: permet identificar articles duplicats de la llista de 
resultats.

Seleccionar fuentes y Dow Jones Intelligent Indexing TM: permet 
limitar la cerca
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Búsqueda de texto libre
Seleccionar fuentes y Dow Jones Intelligent  Indexing TM

per buscar 
sectors 

industrials 
determinats

per acotar la cerca i decidir 
com ordenar els resultats 
(per data, rellevància…).

ens 
permetrà
buscar  
notícies 
sobre una 
empresa 
concreta
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Cerca
Modo de búsqueda

Per limitar el període 
de la notícia

És una bona opció
sinó esteu 
acostumats a 
utilitzar operadors 
booleans
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Presentació dels resultats

Resum de 
la nostra 

cerca

Barra d’eines per 
escollir la 

presentació Els resultats 
es presenten 

en llistats
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Presentació dels resultats

Des d’aquesta barra d’eines podem:

- Visualitzar els articles prèviament 
seleccionats

- Enviar-los per correu electrònic

- Preparar-los per a la impressió

- Preparar-los per a ser guardats

- Visualitzar-los en diferents formats: 

TRF, PDF, XML

Des d’aquest desplegable podem 

escollir diferents formats de 

visualització. 

Important tenir-ho en compte, ja 

que només a través de l’opció

Artículo Completo podrem: 

escoltar l’article        i  fer-ne la 

traducció automàtica
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Altres funcionalitats
Páginas de notícias / Páginas de Factiva

Podem seleccionar el 
perfil que ens 

interessi: geogràfic, 
temàtic o sector 

econòmic

Els perfils dedicats a una zona geogràfica inclouen els diaris més destacats de la regió i 
les cotitzacions dels índexs borsaris.

Si escollim perfil temàtic / sector econòmic n’obtindrem notícies, enllaços relacionats, 
llistats de les seves publicacions principals i llistats de portals web sobre el sector.
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Empresas / Mercados

Cotitzacions d’accions, 
fons, divises i índexs de 
mercats. Presentades 

en format taula i gràfics

Cercar empreses per 
nom. De les que 

cotitzen en borsa, per 
exemple,  podrem 

obtenir-ne informació
completa.

Per si 
necessites 

ajuda
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Altres…

Des del menú d’inici podem canviar algunes preferències, com per exemple l’idioma. 
Des d’Herramientas podem crear llistats d’empreses, llistats de cotitzacions, 
consultar la selecció de l’editor (articles sobre una indústria concreta escollits 
per un expert)…

També podem consultar la secció Ayuda on podem trobar respostes a alguns dels 
nostres dubtes
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