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COM FER UNA CERCA A LA BASE DE DADES

ULRICHSWEB

QUÈ ÉS?
Ulrichsweb és una base de dades que conté informació detallada de vora 300.000 publicacions periòdiques de
tot tipus, amb una cobertura de més de 900 àrees temàtiques. Per accedir-ne heu d’estar en un ordinador de la
xarxa de la Universitat de València o connectar-se’n mitjançant VPN.
LA CERCA A ULRICHSWEB
A Ulrichsweb es pot cercar una publicació en concret o fer llistats de publicacions amb característiques
determinades, fent-ne servir els limitadors de la base de dades.
1.

CERCA D’UNA PUBLICACIÓ
Des de la caixa de la plana principal o des de la cerca avançada, amb qualsevol dada de la publicació:

JCR: Indice de impacto y Cuartil

2.

EL·LABORACIÓ DE LLISTATS DE PUBLICACIONS

Com fer una cerca a la base de dades Ulrichsweb

La cerca avançada ens permet fer llistats de totes les publicacions indexades a la base de dades amb
característiques determinades, fent-ne servir els limitadors que ens ofereix el recurs. Per a sel·leccionar
totes les publicacions, cal fer servir l’asterisc i afegir-ne a la cerca els limitadors triats. Ulrichsweb ens
permet limitar la cerca segons l’estat, el tipus de publicació, el contingut, l’idioma, la temàtica, la funció
(avaluada per experts, d’accés lliure, revistes amb presència a Journal Citation Report...), etc.:
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Asterisc

Totes les publicacions de l’àrea de “Medicina y Salud” en Journal Citation Reports

INFORMACIÓ SOBRE LA PUBLICACIÓ I ALTRES UTILITATS
Ulrichsweb proporciona informació molt detallada de les publicacions que indexa, afegint-ne dades
interessants per als investigadors: si la revista està disponible en accés obert, si és una publicació avaluada,
presència en JCR i indexació en altres bases de dades, etc.
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Com fer una cerca a la base de dades Ulrichsweb

A més, la base de dades ofereix la possibilitat de treballar amb les publicacions en un entorn d’usuari: crear
llistats propis i guardar-los, enviar-los per correu, imprimir-los, etc.
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Si tens qualsevol dubte, pots contactar la Secció de Suport a la Investigació de la teua biblioteca.
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