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COM MIGRAR EL COMPTE PERSONAL AL

NOU REFWORKS
Hi ha dues opcions per migrar el teu compte personal de RefWorks clàssic al nou RefWorks:
1. Migrar el compte a la nova plataforma des de ReWorks clàssic.
2. Crear un nou compte en el nou RefWorks i importar-hi les referències del compte
antic.

1. Migrar el compte a la nova plataforma des de ReWorks clàssic
 Entra en la pàgina d’accés a RefWorks clàssic que has utilitzat fins ara:
https://www.refworks.com/
 Identifica’t amb l’usuari i la contrasenya del compte clàssic.
 Fes clic en el baner superior “Move to the newest version of RefWorks from ProQuest”
per començar el procés de migració.

JCR: Indice de impacto y Cuartil

 Escriu l’adreça de correu de la Universitat i una contrasenya (no cal que siga la mateixa que
utilitzes per al correu) i fes clic en el botó Sign Up per crear un compte en el nou RefWorks.
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Completa les dades del nou compte de totes les pantalles amb el botó Siguiente.



Fes clic en el botó Listo per acabar el procés de registre.



Les teues referències passen al nou compte i ja pots començar a utilitzar-lo tot
seguit.

1. Crear un compte en el nou RefWorks i importar-hi les referències del
compte antic


Entra en el nou RefWorks mitjançant aquest enllaç:
https://refworks.proquest.com/



Fes clic en el botó “Importar referencias” del desplegable del signe +

Como migrar la cuenta personal al nuevo RefWorks

http://support.proquest.com/refworks3/apex/homepage?id=kA1400000008WqmCAE&l=en_US
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Fes clic en el botó “RefWorks”.



Fes clic en el botó Allow Acces i segueix les instruccions de la pantalla.



Quan acaba el procés, la pantalla mostra el resultat de la importació. Fes clic en el
botó Aceptar.

Si tens cap dubte, contacta amb la biblioteca
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