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Tirant Online és la base de dades jurídica de l’Editorial TIRANT LO BLANCH.
Tirant Online ofereix tota la informació que necessita l’operador jurídic mitjançant els seus motors de cerca intel·ligents, intuïtius,
eficients i visualment avançats.

1ACCÉS A Tirant Online
Introduïu al navegador l’adreça www.tirantonline.com.
Entrareu en la home externa de Tirant Online, on s’ofereixen diverses funcionalitats com les novetats jurídiques més destacades i
la possibilitat d’una subscripció personalitzada al butlletí setmanal per a una permanent actualització.
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A peu de pàgina trobareu informació d’interès:

•

La nostra garantia per als clients Tirant Online.

•

Procediment de queixes i suggeriments a la disposició dels nostres usuaris.

•

Avís legal.

•

Sobre qui som i quins són les nostres principals activitats.

•

Política de privacitat.

•

Un recopilatori de preguntes freqüents.

•

Un servei d’ajuda en línia.

•

Dades de contacte.

Per accedir a l’àrea privada de la base de dades Tirant Online, l’usuari ha d’introduir el seu nom d’usuari i contrasenya, prèviament
facilitats per l’Editorial TIRANT LO BLANCH de forma personalitzada.
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Si ha oblidat el seu nom d’usuari o contrasenya, poseu-vos en contacte amb nosaltres mitjançant el servei telefònic d’atenció al
client 902 12 12 55 operatiu 12 hores al dia 365 dies de l’any, o bé mitjançant el correu electrònic atencionalcliente@tirantonline.com.
Una vegada introduït el seu nom d’usuari i contrasenya, accedireu a la home interna de Tirant Online.
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2 PÀGINA D’INICI
Des de la primera pantalla té al seu abast totes les funcionalitats i sistemes de cerca que li ofereix Tirant Online.
La pàgina d’inici es divideix en grans àrees:
1. El cercador general.
2. Serveis i serveis premium.
3. El menú i les seves seccions.

1. CERCADOR GENERAL
Senzill, potent, fiable i intel·ligent.
El cercador general és un motor de cerca exclusiu de l’Editorial TIRANT LO BLANCH de gran potència i fiabilitat.
Els resultats que presenta són fruit d’indagació intel·ligent en la qual s’interpreta la consulta realitzada i s’ofereixen els documents
més concordes al que l’usuari ha buscat.
El cercador general és intuïtiu i molt senzill en el seu ús, és suficient amb introduir un o diversos termes en el camp de cerca (les
paraules o frases que millor descriguin la informació que es vol trobar) i prémer a “Buscar” o en la tecla intro del seu teclat.
En resposta a la petició realitzada, el cercador mostra el nombre total de resultats de la cerca, això és, de documents trobats en
la base de dades.
Conscients de la importància dels nostres motors de cerca, hem desenvolupat tècniques basades en grafs conceptuals per a la
cerca precisa de documentació jurídica.
Així, el nostre cercador general ofereix diferents opcions de cerca, intuïtives i funcionals, a partir d’una expressió lliure de cerca
triada per l’usuari:
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- Amb totes les paraules
Aquest tipus de cerca és el que s’ofereix per defecte en el cercador. Amb ella el cercador localitza els documents que inclouen
tots els termes de la seva petició.
Per refinar més la cerca, bastarà amb tornar a buscar sobre la cerca, és a dir, sobre el conjunt de documents oposats.
- Amb la frase exacta
Localitza aquells resultats que coincideixin exactament amb els termes de la petició. Amb aquest tipus de cerca es permet
una mínima variació.
- Amb l’expressió literal
La major precisió en la cerca s’aconsegueix entrecomillant els termes introduïts en el camp de cerca. La cerca serà del tot
exacta (tot i que número i gènere no són tinguts en compte). Aquest tipus de cerca és especialment útil per localitzar frases
encunyades per l’ús i expressions complexes i específiques.
- Amb operadors lògics: I, O, NO
Localitza la documentació sol·licitada a partir de cerques complexes en les quals es poden afegir paraules o grups de paraules, sinònims, o fins i tot, excloure de la cerca certs termes.
- Amb alguna de les paraules
El cercador localitza aquells resultats que continguin algun dels termes especificats en el camp de cerca.
- Cerca per proximitat
Troba els resultats que coincideixin amb tots els termes en un paràgraf que figuren en el camp de cerca.
- Per número de referència TOL
És la cerca per marginal. Resulta especialment útil per localitzar documents concrets quan es coneix el seu número TOL.
Aquesta opció de cerca és possible des de qualsevol dels nostres cercadors, n’hi ha prou amb introduir el número de referència TOL (per ex. TOL1229740) per localitzar el document exacte.
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- Auto-completat
El cercador també ofereix propostes de cerca de forma predictiva, això és, anticipant-se al que l’usuari està buscant.
- El que altres usuaris van buscar
Servei de suggeriments donada una expressió de cerca, seguint paràmetres d’intel·ligència col·lectiva.
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2. SERVEIS I ZONA PREMIUM
La home Tirant Online li informa sobre els serveis al seu abast, com són les novetats i actualitat legislativa, un àrea exclusiva de
personalització, accés a Tirant TV, informació sobre ajudes i subvencions, eines laborals i financeres molt útils, entre altres funcions.

La zona PREMIUM apareix emmarcada en un altre color i compta amb serveis que vénen a ampliar les funcions de la base de dades i que es contracten de forma individualitzada. Apareixen actius únicament els serveis prèviament subscrits per l’usuari.
+Tirant és la zona d’accés a productes específics de l’Editorial TIRANT LO BLANCH.
En +Tirant podrà accedir a la base de dades LATAM, agregador d’informació jurídica de 22 països d’Iberoamèrica, així com a TIRANT ANALYTICS, la nostra nova aplicació proveïda de cercadors de dades en Big Data per jurístes i els interfícies gràfics interactius.

12

GUIA D’USUARI

TIRANTONLINE

3. EL MENÚ I LES SEVES SECCIONS
El menú és l’eina bàsica que li permet navegar per la web i accedir a totes les aplicacions i funcionalitats de la base de dades,
doncs des d’ella es pot accedir i buscar detalladament tota la documentació.
El menú i les seves seccions romanen sempre visible i és accessible des de qualsevol punt de Tirant Online.

a.CERCADORS AVANÇATS PER TIPUS DE DOCUMENT
Tirant Online disposa de set tipus de documents: jurisprudència, legislació, formularis, doctrina, consultes, esquemes i temes.
Cadascun d’aquests documents compta amb un cercador específic (cercador avançat), amb camps de cerca propis i sistemes de
navegació particulars.
Cap dels camps és obligatori, però tingueu en compte que és necessari utilitzar almenys un d’ells. És aconsellable utilitzar aquell
que sigui més fiable en cada cas.
Existeix un tipus de cerca que s’ofereix per defecte en tots els cercadors, per a tot tipus de documents, i és el que aconsellem utilitzar en cas de dubte, l’anomenat Amb totes les paraules. Es tracta d’un camp de text lliure que permet les mateixes opcions de cerca
que per al cercador general.
Des de tots els cercadors es pot fitar la cerca i tornar a l’última realitzada per poder modificar algun dels criteris.
Tots els cercadors compten amb un sistema de recomanacions sobre la seva cerca, que li permeten accedir a documentació recomanada en qualsevol moment de la navegació.
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b.SECCIONS DEL MENÚ
Les seccions principals del menú van precedides de la HOME, botó o vincle d’inici que ens portarà a la pàgina principal del lloc.
Sempre tindrà a la vista el botó d’inici, per poder tornar a començar en qualsevol moment.

A. Secció: VEUS
La secció Veus fa referència a conceptes jurídics ordenats i classificats segons els diferents àmbits del Dret.
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Es presenta un cercador específic de veus que permet filtrar la cerca sobre tot el tesaurus (opció general) o, alternativament, centrar-la en un dels àmbits del Dret: privat, públic, financer tributari, laboral i penal. Els resultats es presenten agrupats per l’àmbit seleccionat. El cercador de veus compta amb una cerca predictiva a mode de suggeriment sobre el propi tesaurus (llistat de conceptes).

Des de Veus cal accedir a l’índex sistemàtic (desenvolupament temàtic de tot l’ordenament jurídic). Compta amb un cercador de
termes que classifica la cerca segons àmbits del Dret.
En cadascuna de les veus s’ofereix la documentació més rellevant degudament classificada per l’equip d’experts de l’Editorial
TIRANT LO BLANCH.
Donada la importància d’algunes veus, a més de la documentació més rellevant, s’adjunten altres documents més rellevants i
resums tècnics.
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B. Secció: JURISPRUDÈNCIA
La secció Jurisprudència compta amb un cercador que permet trobar tot tipus de resolucions judicials, incloent resolucions administratives.
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En el cercador de jurisprudència aconsellem utilitzar l’opció Amb totes les paraules, que s’ofereix per defecte, o seleccionant alguna de les alternatives de cerca que es proposen:
•

Amb la frase exacta.

•

Amb expressió literal.

•

Amb operadors lògics: I, O, NO.

•

Proximitat.

•

Amb alguna de les paraules.

•

Per núm. de referència TOL.
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Cal combinar aquesta cerca amb qualsevol altra realitzada en els camps de cerca específics: origen, tipus de resolució, dates, nº
resolució, nº recurs, ECLI, jurisdicció, secció, ponent.
També es pot buscar per Sentit de la decisió, demanant-li al sistema que ofereixi només resolucions amb un sentit de la decisió
determinada; estimatòria, desestimatòria, absolutòria o qualsevol altra oferida pel cercador.
A més, pot mitjançant el cercador trobar fàcilment jurisprudència relacionada amb normes específiques o articles concrets i combinar aquest camp amb qualsevol altre dels que figuren en el cercador.

Per afinar la cerca podeu seleccionar Buscar sol documents de la selecció Tirant i accedireu als documents prèviament seleccionats per experts i classificats amb les nostres veus.
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Els resultats de la cerca (nombre de documents oposats) s’ofereixen ordenats seguint un criteri de rellevància i intel·ligència.
L’usuari podrà reordenar aquests resultats per data o per origen (òrgan emissor).
Així, els resultats de jurisprudència es mostren amb una marca (un flag) de rellevància per ajudar a l’usuari a trobar la sentència
més important d’entre tots els documents oposats. Per a això, es presenten els resultats precedits d’un signe distintiu Tirant, que
oscil·la en número de zero a tres segons la seva rellevància. Quan una sentència obté tres cascos Tirant, és indicador que els nostres
experts consideren que és de màxim interès.

El cercador de jurisprudència compta amb una gran quantitat de filtres multiseleció, situats a l’esquerra de la pantalla, que permeten cerques conceptuals per elements jurídics com són: Tipus de resolució, tipus de procediment, tipus de recurs, objecte del procediment, tipus d’acció, tipus de delicte, qüestions prèvies i processals, prova, principis invocats, motius del recurs, sentit de la decisió,
conseqüències de la decisió, costes processals, incloent el filtre advocat i ponent.
Simplement, seleccionant la secció jurisdicció del menú apareixen aquests filtres expansius en forma d’arbre que permeten cerques múltiples. Aquests filtres aconsegueixen tota la seva precisió si selecciona una jurisdicció concreta, doncs varien els seus valors
segons la branca del Dret seleccionada. Tots els filtres són perfectament combinables amb qualsevol expressió lliure del camp de
cerca del cercador.

TIRANTONLINE

GUIA D’USUARI

19

20

GUIA D’USUARI

TIRANTONLINE

Des de la pròpia pàgina de resultats (Resultats de la cerca) s’accedeix a la icona fitxa del document, per a una primera visualització en extracte, al del seu mapa conceptual, així com a la possibilitat de descarregar, compartir, guardar o imprimir la sentència en el
propi equip.

Fitxa del document conté les veus del document (aquelles més destacades), els conceptes clau interactius (amb possibilitat d’accedir directament al paràgraf en el qual es genera el concepte clau seleccionat) i un resum esquemàtic del document seleccionat. Amb
un cop d’ull tindrem una idea fundada del contingut de la sentència.
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Seleccionat un dels documents resultat de la cerca, tenim a la nostra disposició una eina única i nova que ens aporta la representació gràfica de les sentències. D’aquesta manera, abans fins i tot de llegir el contingut complet de les resolucions oposades, podem
visualitzar els seus elements essencials acudint a l’anomenat mapa conceptual d’aquestes (Obrir mapa), on se’ns mostren els seus
principals elements jurídics, amb accés directe al lloc exacte de la sentència on han estat referenciats (seleccionant la lupa adjunta).
El mapa conceptual constitueix un gran esquema interactiu.
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TIRANT ANALYTICS: CERCA I ANÀLISI ESTADÍSTICA / PROBABILÍSTICA
Des de la pàgina de resultats de la cerca se’ns mostra una aplicació molt nova, Anar a Tirant Analytics, que possibilita l’anàlisis
estadístiques i probabilístiques dels prop de 500 milions de dades emmagatzemades que formen el nostre Big Data Jurídic inherent
en el sistema de TIRANT LO BLANCH, fent que l’usuari pugui analitzar de forma global i gràfica la informació generada massivament.

Aquesta nova eina permet l’explotació estructurada i combinada de les dades en Big Data després de la seva clusterització, generant-se nous de cerca i una experiència gràfica interactiva dels resultats obtinguts.
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Cada element d’informació generat és representat estadísticament mitjançant gràfics sobre els quals l’usuari pot interactuar per
adequar-los a les seves necessitats d’informació.
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C. Secció: LEGISLACIÓ
Aquest cercador de legislació avançat per a documents legislatius, permet trobar normes de qualsevol rang normatiu i àmbit territorial: internacional, comunitari, estatal, autonòmic, foral i local. A la seva disposició tot l’ordenament jurídic actualitzat i consolidat.
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Li suggerim com a millor opció per localitzar una norma concreta, l’ús del camp de cerca Busqui en tota la legislació, podent combinar aquest criteri de cerca amb qualsevol dels específics oferts per a legislació: Nº d’article, butlletí, rang, localitat, data. El camp de
cerca Busqui en tota la legislació ofereix les mateixes opcions definides per al cercador general: amb totes les paraules, amb la frase
exacta, amb l’expressió literal, amb operadors lògics, etc.
Els resultats de la cerca es mostren ordenats seguint criteris intel·ligents, com la seva rellevància dins de l’ordenament jurídic o
data de la norma, podent l’usuari seguir fitant la seva cerca des del cercador fitar la seva cerca.
Cal destacar que els textos legals contenen redaccions intermèdies, observacions de vigència, redaccions de Vacatios Legis i un
comparador de vigències.
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La pàgina CERCADOR DE LEGISLACIÓ conté un llistat vertical d’opcions de navegació (a l’esquerra de la pantalla):
LEGISLACIÓ BÀSICA
El cercador de legislació bàsica incorpora els textos fonamentals de l’ordenament jurídic comunitari, estatal, autonòmic i foral,
classificats per matèries. D’aquesta forma, l’usuari pot trobar la normativa bàsica sense necessitat de realitzar una altra cerca.
Aquesta funcionalitat desenvolupa un autèntic codi interactiu, doncs aquestes normes estan concordades amb la resta de documentació de la base de dades Tirant Online: jurisprudència, formularis, doctrina, consultes i altres normes d’interès.
LEGISLACIÓ SECTORIAL
Inclou els textos normatius més importants, ordenats per sectors d’activitat econòmica, d’àmbit estatal i autonòmic.
ÍNDEX DE LEGISLACIÓ
Aquesta opció ofereix l’ordenament jurídic presentat de forma sistemàtica: totes les normes ordenades pel seu àmbit geogràfic,
per matèries, rang normatiu i seqüència cronològica.
Alhora disposa d’un cercador específic d’índex de legislació, que actua sobre el títol de la norma (ex. Codi civil) o per la seva referència numèrica.
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CONVENIS COL·LECTIUS
Cercador de convenis col·lectius pel criteri d’empresa, sector o àmbit geogràfic.
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BUTLLETÍ OFICIAL
El Cercador textos legals originals (disposicions), permet trobar disposicions de caràcter general i altres disposicions legals.
Aquest cercador incorpora tota la legislació estatal, autonòmica i europea publicada en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), tant de la
secció I com de la secció III des de 1960.
Són textos legals originals, no porten consolidació encara que sí anàlisi jurídica dins de la norma.
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LEGISLACIÓ INTERNACIONAL
Extensa recopilació d’enllaços externs a un gran nombre d’ordenaments jurídics estrangers.

TIRANTONLINE

GUIA D’USUARI

31

D. Secció: FORMULARIS
Tirant Online disposa d’una completa col·lecció de formularis en totes les branques del Dret. Pot consultar-los des del cercador
avançat de formularis (buscar en tots els formularis) o navegant mitjançant l’índex de formularis específics.

L’índex de formularis està especialment concebut per a la navegació guiada. Mostra tots els formularis sistematitzats en forma
d’arbre per cadascun dels àmbits jurídics.
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Si no localitza el formulari que necessita, sol·liciteu-ho per mitjà del servei Petició de formularis.
El cercador avançat de formularis permet realitzar cerques obertes sobretot el conjunt de documents. S’aconsella utilitzar l’opció
Amb totes les paraules o seleccionant alguna de les alternatives de cerca ja assenyalades per al cercador general (amb la frase exacta, amb expressió literal, amb operadors lògics: I, O, NO, o per proximitat), combinant aquesta cerca amb altres camps com emissor i
àmbit.
Els documents resultat de la cerca es presenten ordenats segons criteris de rellevància i intel·ligència.
Una vegada dins del propi document seleccionat, el formulari apareix enquadrat jurídicament en el moment processal i material
corresponent, la qual cosa permet a l’usuari establir connexions amb les normes bàsiques que ho regulen i una altra documentació
associada a aquest de rellevància (des del llistat vertical, a l’esquerra del lloc, amb opcions de navegació).
Cada formulari disposa de funcionalitats i eines pràctiques que actuen sobre el document seleccionat, com l’opció de descarregar
o compartir el document, editar el document en web, visualitzar el document en manera lectura, imprimir el formulari, enviar-ho per
adreça electrònica, així com la possibilitat d’adjuntar documentació d’interès sobre el propi document.
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E. Secció: DOCTRINA
Una autèntica biblioteca en la seva base de dades.
Tirant Online li brinda tot el fons pràctic de l’Editorial TIRANT LO BLANCH, a més d’altres revistes i articles doctrinals.
Aquesta secció constitueix un autèntic fons de biblioteca interactiu, que l’usuari de Tirant Online pot consultar lliurement des de
la seva base de dades, usant les mateixes opcions de cerca que les comentades per a qualsevol altre document o bé fent una cerca
alfabètica, de tots els títols i articles existent en la base de dades, usant el filtre Doctrina ordenada alfabèticament.

- Cercador avançat de doctrina:
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- Doctrina ordenada alfabèticament:

S’ofereix la possibilitat d’accedir a tota la bibliografia navegant mitjançant les fitxes bibliogràfiques, podent accedir-se a la biblioteca mitjançant el seu cercador Buscar en totes les fitxes bibliogràfiques.
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S'aconsella utilitzar el camp Amb totes les paraules o seleccionar alguna de les alternatives de cerca ja assenyalades per al cercador general (amb la frase exacta, amb expressió literal, amb operadors lògics: I, O, NO, o per proximitat). Si ho prefereix opti pel camp
Títol del llibre que estigui buscant, el seu autor, ámbit, editorial i any.
Tirant Online disposa de cuidades ressenyes bibliogràfiques de llibres jurídics publicats per totes les editorials del mercat, així
com articles publicats en les revistes més importants.
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F. Secció: CONSULTES
Tirant Online ha seleccionat un ampli elenc de consultes formulades davant diferents organismes públics i privats, a fi de servir
d’aclariment davant dubtes freqüents plantejats pels professionals.
S’inclouen respostes a consultes emeses, entre uns altres, per la Direcció General de Tributs (DGT), l’Agència Tributària, el Ministeri de Treball, Notariat, l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes (ICAC), el Col·legi Oficial de Graduats Socials i uns altres.
A més, s’incorporen consultes plantejades per usuaris de Tirant Online a la pròpia Editorial TIRANT LO BLANCH quan s’estima que
poden ser d’interès general.
De nou, igual que en les seccions anteriors, s’aconsella l’ús del camp de cerca amb totes les paraules en combinació amb l’òrgan
emissor que resol la consulta.
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G. Secció: ESQUEMES
Els nostres esquemes mostren l’ordenament jurídic exposat de forma gràfica, lògica i ordenada en els seus trets essencials. Tirant
Online ofereix els seus esquemes exclusius, substantius i processals.
Els esquemes es presenten en forma d’índex (subcategories d’esquemes) concebut per a una navegació guiada i afegeixen, com
a documentació relacionada, esquemes disponibles per descarregar, legislació, jurisprudència, doctrina, consultes, formularis, etc.
Els esquemes Tirant Online han estat dissenyats perquè el professional pugui, de forma ràpida, centrar qualsevol assumpte jurídic
al que hagi de fer front.
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H. Secció: TEMES
Una eina d’informació especialitzada sobre matèries de màxim interès, estructurada de forma rigorosa i amb una documentació
de primer nivell.
Cadascun dels nostres temes (catalogats seguint la gamma de colors creats per l’Editorial per als llibres jurídics TIRANT LO
BLANCH), compta amb un accés per veus a la informació jurídica imprescindible sobre la veu seleccionada, incloent, per a major informació, resums tècnics orientatius per a l’usuari, legislació específica, formularis adaptats, esquemes substantius i processals, un
cercador sobre el propi tema seleccionat, un servei de consultoria, així com una biblioteca sectorial, un índex de novetats i el servei
anomenat expedients.
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En la funcionalitat expedients, trobarà aquells expedients model d'ús comú en l'exercici de l'advocacia.

Escrits ja elaborats per a la seva presentació davant els òrgans judicials, amb informació suplementària d'interès, i amb la possibilitat d'importar-los de forma automàtica al programa de gestió d'expedients, per millorar i agilitar la gestió jurídica pròpia del professional en exercici.
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ALTRES QÜESTIONS D’INTERÈS

1. Com s’accedeix als documents TOL?
Accedim als documents punxant directament sobre el seu títol o mitjançant el seu número de referència TOL des de qualsevol
cercador de la base de dades.
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2. Composició de la barra d’eines dins d’un document TOL
Seleccionat un dels documents TOL, trobarà en la capçalera de pàgina una barra d’eines o de tasques comuna a tot tipus de
document de la base de dades TOL (jurisprudència, legislació, formularis, etc.) amb les opcions més usades. D’esquerra a dreta són:
descarregar o compartir el document, obrir el document en modus lectura simplificada, imprimir el document, adjuntar el document a
expedient, guardar en els meus documents, enviar document per adreça electrònica, possibilitat de traduir el document i l’opció d’augmentar o reduir la grandària de la lletra.
A més, trobem un cercador específic per trobar una expressió dins del propi document. Una vegada trobada, apareixerà remarcada
en el text, amb accés directe a les parts del document que la contenen.
En la part esquerra de la pantalla, a la mateixa altura de la barra d’eines, trobem la identificació del document, això és, el seu número de referència o número TOL, així com la possibilitat de tornar al llistat inicial de documents trobats o de passar al següent.

El botó senyalitzat en vermell, OBRIR MAPA, ens ofereix la possibilitat de consultar el mapa conceptual del document, del que ja
hem parlat, esquema interactiu d’aquest de gran utilitat pràctica.
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L’opció ANAR A ens permet l’accés directe a una part concreta del document.

3. La interactivitat dels documents
Els documents TOL són interactius amb la resta de documentació de la base de dades, per mitjà dels enllaços que apareixen en
el text assenyalats en vermell.
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L’accés automàtic als documents o a part d’aquests mitjançant els vincles o enllaços és possible no solament amb els del tipus
legislació, sinó també amb els de jurisprudència.
La interactivitat aplicada al iter processal de les sentències permet consultar el seu historial processal enllaçant les diferents sentències i recursos de forma cronològica i gràfica. De manera que pugui recórrer tot l’itinerari processal de la sentència que li interessi.

La interactivitat es genera mitjançant la documentació relacionada en el marge esquerre del document: jurisprudència relacionada, legislació relacionada, documents citats, altres usuaris van consultar, legislació bàsica, classificació, també són espais d’interactivitat dins dels documents.
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Les referències des de la biblioteca virtual fan encara més interactius i participatius els continguts de Tirant Online, doncs si un
document ha estat citat per un dels nostres llibres, queda recollida en el propi document, permetent-se l’accés directe a la lectura del
llibre que la seva ressenya ha estat citada i contrastar el contingut de la cita dins del context del document.
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4. Els conceptes clau del document “Jurisprudència”
Cada resolució es presenta amb uns conceptes clau interactius que ens ajuden a moure’ns dins del document seleccionat de forma interactiva, això és, amb la possibilitat d’accedir directament al paràgraf en el qual es genera el valor concepte clau.
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5. Personalització
Per entrar en la Home interna Tirant Online, només necessita donar-se d’alta com a usuari de personalització per mitjà d’un petit
formulari en el qual haurà de proporcionar una adreça electrònica i la contrasenya que desitgi utilitzar (la contrasenya ha de contenir
almenys 6 caràcters alfanumèrics).
Se li demanarà, a l’efecte de verificació, que repeteixi la contrasenya i, si tot és correcte, ja només haurà de prémer a ACCEPTAR.
Un correu electrònic li serà enviat per confirmar que les seves dades són correctes.
Si oblida la seva contrasenya, pot tornar a recuperar-la de forma senzilla, el sistema només li demanarà el seu correu de personalització.

Per accedir a la seva àrea privada, ha de seguir les instruccions seguint el model:

Vostè podrà guardar documents, índexs, cerques, editar formularis i adjuntar documentació sobre aquests, accedir a consultoria,
subscriure’s al butlletí de novetats setmanal, gestionar les seves alertes de convenis i subvencions.
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6. Serveis oferts per mitjà de la base de dades TOL
•

Servei d’atenció al client. Tirant Online ofereix un servei d’atenció telefònica, 12 hores, 7 dies a la setmana, tots els dies de l’any.

• La nostra base de dades disposa en exclusiva d’un servei de cerca documental que inclou la localització de documentació,
interna i externa a la base de dades i la seva remissió via correu electrònic o comunicació telefònica. Volem la plena satisfacció
dels nostres usuaris en la seva búsqueda de la documentació específica.
• Servei de redacció de formularis. Si no localitza el formulari que necessita, sol·liciteu-ho per mitjà del servei petició de formularis. Aquest servei es presta en cas de tractar-se de models d’ús general o freqüent.
• Canal novetats RSS (Really Simple Syndication). Tirant Online ha creat un canal de novetats RSS perquè els seus usuaris puguin
descarregar l’actualitat jurídica i utilitzar-la lliurement en la seva web.
•

Novetats. Butlletí d’actualitat jurídica setmanal personalitzable per matèries i tipus de document.

• Actualitat legislativa. Seguiment mensual de les novetats legislatives comunitàries, estatals o autonòmiques, així com de les
iniciatives parlamentàries.
• Calendaris estatals i autonòmics. Posem a la seva disposició el calendari laboral, del contribuent i de dies inhàbils. Així com
taules anuals amb informació d’utilitat per al professional.
• La meva personalització. La seva àrea privada per guardar i gestionar la seva documentació en Tirant Online i definir les seves
alertes.
• Tirant TV. Tirant televisió és una plataforma de recursos audiovisuals de l’Editorial TIRANT LO BLANCH, on es retransmet l’actualitat jurídica: conferències, col·loquis, podcast informatius...
•

Eines laborals. Comptem amb eines del tipus:

		

- Embargament de salari per cálcular l’import embargable de sous.

		- Selector de contractes per a l’elecció de la modalitat de contracte adequada.
		- Càlcul de pensions. Eina usada per fer el càlcul de les diferents pensions. L’aplicació calcularà l’import de la pensió
		 conforme a les dades que introdueixi l’usuari (edat, data teòrica de jubilació, períodes cotitzats i bases de cotització).
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		- Prestació per desocupació. Programa que facilita informació sobre la durada i import de la prestació per desocupació.
		- Simulador jubilació. Facilita el càlcul aproximat de la pensió de jubilació.
		- Retencions IRPF. Càlcul de les retencions sobre l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
		- Indemnització per extinció del contracte de treball. Permet el càlcul de la quantia de les indemnitzacions laborals per
		 extinció dels contractes de treball.
• Taxes judicials. Calcula la quota tributària, això és, la taxa d’accés a la jurisdicció, en funció de l’ordre jurisdiccional, tipus de
procés, tipus de persona.
•

Càlcul d’interessos. Amb aquesta eina vostè podrà realitzar els següents càlculs d’interessos judicials:

		- Càlcul d’interès legal.
		- Càlcul d’interès judicial (legal + 2 punts).
		- Càlcul d’interès verbal automòbil.
		- Càlcul d’interès pactat.
		- Càlcul d’interès de demora de l’administració.
		- Càlcul d’interès de morositat en operacions comercials.
		- Càlcul d’interès de demora subvencions.
•

Actualització de rendes. Calculadora d’actualització de rendes conforme a les taules de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

•

IPC (INE). Actualització de rendes amb l’IPC general (índex de preus de consum).

•

Calculadora d’indemnitzacions, clàusules terra i pensió d’aliments.

		- Barem indemnització (anys 2016, 2017 i 2018). Eina per calcular la indemnització per accident de trànsit.
		- Mapa d’indemnitzacions. Eina per conèixer l’import d’una indemnització per accident segons el tipus de lesió soferta.
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		- Clàusules terra. Podrà calcular la quantitat abonada de més per l’aplicació de la clàusula terra del contracte de prés		 tec hipotecari.
		- Pensió d’aliments. Estimació de la pensió d’aliments en funció de les diferents variables, del tipus de custodia, nom		 bre de fills i municipi de residència del menor.
•

Eines financeres.

		 - IRPF (FISCAL). Calcula la quota a pagar per l’impost sobre la renda de les persones físiques, en funció del sou brut i les
		 característiques del contribuent.
		 - HIPOTEQUES. Calcula la quota de la hipoteca i el que queda per pagar amb el simulador de hipoteques.
		 - JUBILACIÓ. Simulador de pensions.
		 - SOU NET. Per saber el tipus de retenció que ha d’aplicar l’empresa.
•

Ajudes i subvencions. Cercador de subvencions i ajudes d’àmbit nacional i autonòmic. Eina que permet rebre alertes.

•

Convertidor de divises. Càlcul de tipus de canvi i convertidor de divises a l’euro i al dolar.

• Traductor multidioma instantani de tots els documents de la base de dades de Tirant Online i de documents externs. Manté
el format i l’estil originals.
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7. Serveis PREMIUM
• Consultoria online. Servei exclusiu de consultoria jurídica per a clients de Tirantonline. Espai de suport i consulta sobre casos
concrets.
• Biblioteca virtual. Plataforma digital des de la qual es pot accedir a tots els títols publicats per l’Editorial TIRANT LO BLANCH
en format electrònic, amb una visualització de la més alta qualitat i amb funcions que ajuden a la pròpia lectura com anotar,
compartir, subratllar, buscar i imprimir. És una biblioteca en contínua actualització, un producte innovador i exclusiu que recull
les millors obres de ciència jurídica i Dret. L’Editorial TIRANT LO BLANCH és l’Editorial jurídica de major prestigi i millor valorada en la classificació CSIC.
• Diari concursal. Informació diària sobre declaració de concursos en el BOE i resolucions judicials concursals i mercantils. Jurisprudència concursal sistematitzada.
• Gestió de despatxos Tirant. Programa de gestió, control i facturació d’expedients. Controli i visualitzi fàcilment tots els seus
expedients, la seva agenda i els seus clients. Permet generar llistats d’expedients.
• Revistes Tirant Lo Blanch. Accés a tot el fons de revistes editades per TIRANT LO BLANCH. La visualització de les revistes
gaudeix d’una qualitat de lectura extraordinària i de tots els avanços tecnològics, permet funcions avançades que ajuden a la
pròpia lectura com la gestió de l’última pàgina llegida o accedir a les meves lectures, també permet anotar, compartir, subratllar,
buscar, imprimir.
• Biblioteca GPS. Biblioteca pràctica amb actualització permanent sobre matèries de màxima actualitat i molt canviants: fiscal,
successions, societats... Els llibres d’aquesta col·lecció gaudeixen d’un sistema d’actualització amb cada canvi legislatiu o jurisprudencial que s’incorpora en el llibre de forma immediata, produint una nova remaquetació del llibre en temps real.
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8. +Tirant. Productes specials
•

LATAM
Agregador de documentació jurídica per a Iberoamèrica. Incorpora jurisprudència, legislació, gasetes, doctrina, formularis, esquemes i consultes de 22 països.

• TIRANT ANALYTICS
Big Data per a professionals del Dret. Nou concepte de cerca d’informació jurídica. Visualització gràfica de la informació.

