
PROFI050
Títol 
activitat

Base de dades Reaxys: nova versió 2016

Tipus 
d’activitat

Eines per la docència i la recerca

Impartit 
per

Carlos Rodríguez (Elsevier)

Sessions 1 sessió de 3 hores
Places 20

Dia:   19 de gener de 2017
Hora:  d’11 a 14h 
Lloc: CRAI Campus Sescelades. Aula de Formació

INFORMACIÓ GENERAL

PRESENTACIÓ

Reaxys ha llançat  el  2016 una nova versió  incorporant millores tant  en la seva
interfície gràfica com en les opcions de cerca de substàncies i reaccions.
Reaxys és una plataforma d’accés a una base de dades química  consolidada al
voltant  de  16.000  revistes  científiques  i  conté  més  de  500  milions  de  dades
experimentals publicades des de 1771. Dóna informació d’estructures, reaccions i
propietats  físiques  i  químiques  de  compostos  orgànics,  inorgànics  i
organometàl·lics.  Cada registre conté les cites bibliogràfiques de les revistes i/o
patents d’on s’han extret les dades. La informació de patents inclosa és des de les
agències WO, EP, US, CN, TW, KR i JP y comprèn informació del 1976 fins avui dia.
Reaxys Medicinal Chemistry conté informació relacionada amb la activitat biològica
de petites molècules amb dianes terapèutiques.

OBJECTIUS

Conèixer les millores de la nova versió 2016 de Reaxys.

Conèixer el funcionament de la interfície de consulta.

Aprendre a trobar substàncies i les seves propietats.

Practicar la cerca de reaccions.

Cerca d’informació bibliogràfica en aquesta plataforma.

Aprendre a crear rutes de síntesi.

Demostració de la nova interfície de cerca.

CONTINGUTS

 Introducció a Reaxys

o Contingut.
o Requeriments informàtics.



o Visió general de la interfície de cerca.
o Registre. My Settings.
o Editors d’estructures.

 Introducció a la nova versió de Reaxys

o Quines són les novetats?
o Nova interfície gràfica
o Com cercar substàncies i reaccions amb la nova versió

 Cerca de substàncies 

o Generació de l’estructura a partir del nom.
o Cerca de propietats.
o Utilització de Alerts per estar sempre actualitzats de noves 

substàncies o informació.
o Cerca d’espectres
o Identificació de substàncies de productes naturals
o Cerca de bioactivitats i de toxicitat

 Cerca de reaccions

o Condicions de reacció.
o Creació de rutes de síntesi.

 Autoplan (Generació de rutes de síntesis automàtica)
 Atom mapping
 Bloquejament de la substitució

o Estereoquímica

 Resultats de cerca

o Visualització.
o Exportació.

 Introducció a la nova versió de Reaxys

o Quines són les novetats?
o Nova interfície gràfica
o Com cercar substàncies i reaccions amb la nova versió

 Preguntes i comentaris

 

MATERIAL 

Presentació del formador

Exercicis pràctics


