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Què és
La Biblioteca proporciona accés a Internet ja sigui des d’ordinadors connectats
a la xarxa o des d’ordinadors connectats a la xarxa sense fils (Wi-Fi) durant el
seu horari habitual:

Horari de la Biblioteca

De dilluns a divendres de 8 a 15 h.
En el cas d’utilitzar ordinadors portàtils de la Biblioteca en règim de préstec
l’hora límit de devolució serà 30 minuts abans del tancament de la Biblioteca.

La Biblioteca es compromet a:
-

Oferir un horari d’accés a les instal·lacions i equipaments ampli i continuat,
de dilluns a divendres laborables.

-

Oferir, per part del personal, un tracte professional, cordial i agradable.
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Com es pot utilitzar
-

Accés des d’un ordinador connectat a la xarxa:
La utilització d’equipaments informàtics i de projecció per a treballs en grup i
l’accés a la xarxa interna del Departament queden restringits al personal del
Departament de Salut o del CatSalut. Servei Català de la Salut..
Els usuaris externs poden accedir a Internet mitjançant un ordinador de la
sala disponible a tal efecte.

-

Accés amb connexió Wi-Fi:
El personal adscrit a qualsevol organisme depenent del Departament de
Salut o del CatSalut. Servei Català de la Salut poden utilitzar els ordinadors
portàtils de la Biblioteca per connectar-se a Internet mitjançant la xarxa
sense fils del Departament.
El usuaris externs poden demanar un codi d’usuari i una contrasenya per
accedir a Internet des del seu dispositiu electrònic mòbil a través de la xarxa
Wi-Fi disponible a tots els espais de treball.

Opcions de connexió a Internet
Via

Opcions
Xarxa sense fils (Wi-Fi) des de qualsevol
dispositiu electrònic mòbil o des d’ordinadors
portàtils deixats préstec al personal del
Departament i del CatSalut.

Ordinador connectat a la xarxa disponible per a
tots els usuaris
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