Instrucións para RESERVAR os exemplares que queiras levar en préstamo, tanto os
dispoñíbeis como os prestados. Quer os da nosa biblioteca quer os de outras.
Vas ao catálogo da biblioteca, e premes onde di “O meu rexistro”
PANTALLA 1

A seguir aparecerá esta PANTALLA 2

Cubres os datos e das a ENVIAR:
•
•
•

Nome e apelidos ( é igual a orde)
Código de barras: a que está na túa tarxeta TIU, son dúas cifras mais o DNI,
sen letra.
PIN: catro díxitos que son persoais. Se non o sabes, no seguinte enlace tes un
video explicativo feito por colegas da biblioteca de ciencias onde se che explica
como recuperalo. Cando falan de contrasinal, é o contrasinal para entrar na túa
conta de correo da UDC: https://youtu.be/CVU8jT7In8M.

Importante: as persoas usuarias externas deben chamar por teléfono á biblioteca para
recuperalo. Normalmente poñemos o DNI sen letra, mais pode ser que a persoa
usuaria decidira cambialo nalgún momento.
A seguir aparecerá esta PANTALLA 3

É a do teu rexistro, co teu nome á esquerda. O marcado na frecha vertical é o catálogo
da biblioteca. Abres o desplegábel onde pon palabra clave e podes procurar por
autorías, título, materias e palabra chave.
Aproveitamos para indicar unha utilidade deste servizo que pode resultar do teu
interese: a frecha esquerda marca “O meu historial de lectura”. Premendo aí unha vez
fica activado para sempre e significa que ficarán aí rexistrados todos os documentos
que leves da biblioteca dende a data de activación.
Cando atopes o exemplar que queiras, das a RESERVAR (olla a pantalla 4 da páxina
seguinte)

PANTALLA 4

Logo aparece esta pantalla, onde marcas que exemplar queres , e logo das a
SOLICITAR O EXEMPLAR SELECCIONADO
PANTALLA 5

E aparece esta nova PANTALLA 6 para indicar onde queres recoller o exemplar (na
frechiña negra ábrese un desplegábel con todos os puntos de servizo da biblioteca da
UDC). Das a ENVIAR.

E aparece esta derradeira PANTALLA 7, onde di que a reserva foi feita e que
RECIBIRÁS UN CORREO-E CANDO ESTEA DISPOÑÍBEL

Se queres reservar outro exemplar, tes que premer onde indica a frecha azul, onde
pon “O meu rexistro” ao lado da figura en azul. Lévate de novo á PANTALLA 3.
Non premas en “O meu rexistro” que aparece na primeira barra á esquerda, ao lado de
Inicio, porque te levaría á PANTALLA 2 e terías que volver cubrir os datos.

E Agroad se

Ten en conta que aparte do que poidan tardar os libros en chegar doutras bibliotecas
(máximo tres días polo xeral), pode que os libros que pidas estean en corentena 14
días (no catálogo aparecen como prestados) e iso pode facer que tarden máis ou
menos en estar dispoñíbeis.
En canto recibas o correo de confirmación, podes pasar pola biblioteca recollelos nun
prazo de tres días. Pasado ese tempo, a reserva anularase.
.
PARA RENOVAR EXEMPLARES
-Vía telefónica (881 01 4643)
-En liña. Entras no catálogo da biblioteca onde di: O meu rexistro. Cubres os datos e
aparece o que tes prestado. Daslle a RENOVAR. Volve preguntar se queres renovar,
decíndolle que si aparece a nova data de devolución A NON SER que teña unha
reserva. Cando sexa así, tes que devolver o exemplar á biblioteca.
Recibe un cordial saúdo
María Gutiérrez Calvete
Directora da biblioteca da Facultade de Ciencias da Educación

