
Iniciar la sessió a CORA.RDR  

amb el correu institucional  

(UNIFICAT) 



L’inici de sessió institucional a CORA.RDR 

L'inici de sessió institucional permet utilitzar la informació 
de la sessió de la vostra institució a CORA.RDR 
 

La institució ha de pertànyer a la federació d’identitats 
(UNIFICAT) 
 

A continuació, es detallen els passos que cal seguir per a 
iniciar sessió: 
• Per a nous usuaris (A) 
• Per a usuaris que ja disposen d’un compte creat a CORA.RDR 

(B) 

https://www.csuc.cat/ca/serveis/UNIFICAT


(A)  
 

Inici de sessió per a nous usuaris a 
CORA.RDR 



Pas 1 

 Anar a Log in 
 Dins l’apartat Other options, clicar Your Institution 



Pas 2 

 Al desplegable Your Institution, triar la institució a la que es pertany 
 Clicar Continue 



Pas 3 

 S’obrirà una finestra amb el servei d’autenticació de la vostra institució 
 Omplir Nom d’usuari i Contrasenya  
 Iniciar la sessió 



Pas 4 

 S’obrirà una finestra amb les dades associades al compte institucional 
 Acceptar les condicions d’ús 
 Fer clic a Create Account 



Pas 5 

 Ja s’ha creat el compte 



Pas 5.1 

 Un cop creat, rebrem un correu de confirmació 



(B) 
 

Inici de sessió per a usuaris que disposen 
d’un compte a CORA.RDR 



Pas 1 

 Anar a Log in 
 Dins l’apartat Other options, clicar Your Institution 



Pas 2 

 Al desplegable Your Institution, triar la institució a la que es pertany 
 Clicar Continue 



Pas 4 

 S’obrirà una finestra amb el servei d’autenticació de la vostra institució 
 Omplir Nom d’usuari i Contrasenya  
 Iniciar la sessió 



Pas 5 

El repositori detectarà conforme ja teniu un compte creat i us preguntarà si voleu convertir aquest 
compte en institucional 
 Revisar el Dataverse Username 
 Posar la contrasenya que s’utilitzava per accedir al repositori 
 Revisar el correu electrònic 
 Acceptar les condicions d’ús del repositori 
 Clicar Convert Account 



Pas 6 

 El compte ja estarà associat a l’institucional 
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