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ERREGISTROA 
 
Smarteca zuzenbide atariko aldizkarien edukiak eskuratzeko aurrez egindako 
erregistroa derrigorrezkoa dugu. Horretarako,  atari honetan sartu behar duzu 
(http://www.laley.es/wp/unpv/), era zuzenean zein bibliotekako katalogoren argitaletxe 
honetako alzikarien bibliografi-erregistroetan dagoen estekaren bidez. “Publicaciones” 
atalan sartu eta edozein argitalpen aukeratu. 
 

 
 
Erregistro orrian, pantailaren ezker aldean, “Registrese” zutabean, zure datuak bete 
behar izango dituzu. 

 



 
Ondoren, beste pantaila berri bat ikusiko duzu. Hemen, “Acceda a la smarteca” botoia 
eta gero “Biblioteca” botoi grisa sakatzeko eskatzen da. 
 

 
 
 
Eskuragarri dauden argitalpenak ikusteko minutu pare bat itxaron beharko duzu. Behin 
pantaila honetan, nahi duzun argitalpena aukeratu besterik ez duzu egin behar. 
 
 

 
 
 
Erregistroa, hemen azaldu den moduan egin behar da xehetasunez. Bestela, gure 
erabiltzaile-kontuak ez ditu sartzeko baimen osorik izango. 
 
SMARTECAREN SARRERA ETA ERABILERA 
 
Behin erregistroa beteta, aldizkari bat kontsultatu nahi duzun bakoitzean plataforman 
sartu behar izango duzu (zuzenean edo aldizkari guztiek katalogoan daukaten estekaren 
bitartez). Ondoren, aukeratu izenburua “Publicaciones” atalan. 
 



 
 
Orain pantailaren eskuin aldetik sartu beharko duzu, “Acceda a la revista…” testuaren 
azpitik “smarteca” botoia sakatuz. 
 

 
 
Era horretan identifikazio orrira iristen da, eta erregistroa betetzean eman zenuen e-
maila eta pasahitza sartu beharko dituzu: 

 



Ondoren, zuk kontsultatu nahi duzun argitalpenak eskuragarri dituen faszikulu guztiak 
agertzen dira pantailan. Hemen, behar duzuna aukera ezazu (faszikulu guztien azalaren 
ondoan ikusi daiteken “Ir al índice” estekan sakatzea gomendagarria da). 
 
 

 
 
Behin behar duzun faszikuluan sartuta, aurkibidean aukeratu zure artikulua, edo 
bestela bila ezazu izenburuaren hitzen bat erabiliz. Atal bakoitzean honako botoi hau (+) 
sakatuz, aurkibidearen edukiak zabaltzen dira. 
 
 

 
 
Artikulu guztien edukia orriz orri kontsultatzeko moduan azaltzen da bisorean. Azpiko 
botoiekin zenbait funtzio bururatu ahal dira: aurrera edo atzera joan, testuaren neurria 

aldatu (  ), inprimatu (  ), edo PDF bezala gorde (  ). Azpimarratu behar dugu, 
funtzio hauek guztiek ez dutela berdin jokatzen argitalpen guztietan: batzuetan artikulu 
osoa inprimatzeko edo gordetzeko aukera dugu, beste batzuetan bisoreak orriz orri 

egiten uzten digu bakarrik. Edonoiz, aurkibidera itzul gaitezke honako botoi hau (  ) 
sakatuz. 
 



 
 
Gaineko ezkerraldean beti agerian dagoen “Biblioteca” esteka dela medio, eskuragarri 
dugun argitalpen bilduma osora joan zaitezke, eta horrela zenbait funtzio erabili: zure 
“Archivoan” izenburu gogokoenak gehitu, off-line kontsultatzeko faszikuluak 

deskargatu (izenburu guztien azalan ikusten den honako botoi hau erabiliz) edo 
bakoitzaren berezko edukiak smartecaren kontura igo (“Mis contenidos”). Goiko 
eskuinaldeko botoiek honako funtzio hauek ahalbidetzen dituzte (ordena honetan): 
atariaren eguneratzeak igo, dosier pertsonalak sortu atariaren edukiekin, oharrak 
tartekatu, izenburu gogokoenetara joan eta  kontuaren profilan sartu. 
 

 
 
Azkenik, saoia ixteko, profilaren kontuan sartu eta “Finalizar sesión” aukeratu beharko 
dugu. 

 


