Com utilitzar el compte propi d’Usuari del Catàleg del SLPC
Argus/Encore
1A. Accedir a l’adreça:
http://elmeuargus.biblioteques.gencat.cat/search*cat

1B. O bé anar a Google o qualsevol altre cercador i posar-hi: argus catàleg
Que ens conduirà a la pàgina:
http://argus.biblioteques.gencat.cat/iii/encore/home?lang=cat

2. Anar a la part superior dreta de la pantalla i prémer : Iniciar sessió
Ens apareixerà la següent pantalla:

3. Als camps que ens demana la “Login Form” , caldrà omplir-los amb les nostres dades
personals:
El vostre nom: Joan Sala (amb nom i un cognom és suficient)
Codi de barres: 2550XXXXXX (nombre que trobaràs sota el codi de barres del carnet de
la biblioteca)
Entreu el vostre PIN: XXXXXX (entrar una contrasenya que puguem recordar, el
programa no en dóna cap per defecte, per tan podem posar la que vulguem, tot i que cal
que tingui un mínim de sis caràcters, es pot combinar lletres i números)

És possible que ens demani d’entrar el PIN una altra vegada en dos camps més (per
seguretat).
4. Un cop a dins, accedim al nostre compte d’usuari i ens apareix la següent pantalla:

A partir d’aquí, podem consultar els préstecs que tenim, realitzar un canvi del nostre PIN,
valorar els documents, veure la/les diferents dates de retorn, renovar docuemnts, fer
reserves de documents que es troben en préstec per un altre usuari, realitzar cerques i
guardar-les, etc.

5. Tancar la sessió:
Si estem una estoneta sense treballar-hi se’ns desconnecta automàticament, no obstant i
per seguretat, quan vulguem deixar de treballar amb el nostre compte d’usuari, sempre
és millor anar a la part de dalt a la dreta de la pantalla i prémer: desconnexió

Per fer una cerca qualsevol al catàleg, no és necessari iniciar sessió com a usuari.
Aquesta cerca al catàleg es pot fer des de qualsevol punt/ordinador amb accés a
internet.
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