 Exemples:

Internet i + @ la biblioteca
Ens validem a les 12 en punt en un
terminal reservable: farem una sessió de
60 minuts.

Guia bàsica per a l’usuari

Canvis més importants
Ens validem a les 12:20 en un terminal
reservable: farem una sessió de 40
minuts.

 La Biblioteca proporciona accés lliure i gratuït a internet i a
eines ofimàtiques.
 Disposeu de 20 sessions al mes.
 No es comptabilitza el temps de connexió sinó les sessions.

Ens validem a les 12:45 en un terminal
reservable: farem una sessió de 15
minuts.

 Les impressions
automàtic.

es

paguen

mitjançant

un

moneder

 Teniu habilitats els ports USB i el reproductor-gravador.

Què cal per fer servir aquest servei -------------EL CARNET DE LA BIBLIOTECA ÉS PERSONAL I
INTRANSFERIBLE

Per poder utilitzar els ordinadors que ofereixen aquest servei
cal disposar del carnet d’usuari de la Xarxa de Biblioteques
Municipals de la província de Barcelona.

Tipus de sessions ----------------------------------Hi ha sessions de tres tipus:
 1 hora, reservables d’hora en punt a hora en punt.
 30 minuts, no reservables
 10 minuts, no reservables (2 sessions diàries).

Cada usuari disposarà d’un màxim de 20 sessions mensuals.
Les sessions de 10 minuts no compten per al límit mensual.

Com fer reserves -----------------------------------

Preguntes més freqüents --------------------------

Podreu fer reserves amb antelació a la pròpia biblioteca, o a
través de la pàgina següent:

 Si vull validar-me en un terminal reservable sense

http://www.puntxarxa.org/diba/reserves

Un cop feta la reserva, recordeu de prendre nota de l’hora i
el número d’ordinador en el qual l’heu feta. Només podreu
utilitzar el PC on hàgiu fet la reserva.

Funcionament dels terminals --------------------Per poder accedir al servei heu d’escriure el número del codi
de barres del vostre carnet de la biblioteca i el vostre
PIN, el qual, si no l’heu canviat, coincideix amb la vostra data
de naixement amb el format ddmmaaaa.

haver fet cap reserva prèvia, podré fer-ho?

Sí, però només en el cas que el terminal estigui en estat
LLIURE. Si un altre usuari ha reservat la sessió en aquell
terminal, el seu estat serà RESERVAT.
 Com funcionaran a partir d’ara les impressions?

Tindreu plena autonomia per a imprimir els vostres treballs o
consultes a partir d’un crèdit personal que gestionarà el
sistema. Podreu incrementar el vostre crèdit vosaltres
mateixos mitjançant un moneder. Cada impressió en color
costa 0,40€ i cada impressió en blanc i negre costa 0,10€.
 Si he fet la reserva d’una sessió però no vinc...

El terminal estarà en estat RESERVAT i al cap de 10 minuts
sense que l’usuari que havia fet la reserva s’hagi validat, el
terminal passarà a estar en estat LLIURE i qualsevol altre
usuari podrà validar-se. Cal tenir present que aquesta sessió
comptarà com si l’haguéssiu fet.
 Si he reservat una sessió, em valido però surto de la

sessió abans d’arribar a l’hora en punt...

El terminal reservable quedarà en estat LLIURE i un altre
usuari podrà validar-se al mateix terminal fins l’hora en punt.
Cal tenir present que aquesta sessió comptarà pel límit
mensual de 20 sessions.
Una vegada iniciada la sessió, el sistema us informarà del
temps disponible. Quan s’acabi el temps, la sessió es tancarà
de manera automàtica i perdreu tot el que no haguéssiu desat
prèviament.

 Puc fer més d’una sessió al dia?

Disposeu d’un màxim de 2 sessions per dia i biblioteca.
Aquestes poden ser consecutives en el mateix terminal. És
responsabilitat vostra administrar les 20 sessions mensuals
de què disposeu.

