
KnowItAll U®

Informações

Dúvidas?

Em caso de dúvida, procure a biblioteca de sua unidade ou fale 
com um dos nossos bibliotecários pelo chat on-line.

Sistema de Bibliotecas da Unicamp - SBU
Rua Sérgio Buarque de Holanda, 421
Cidade Universitária "Zeferino Vaz"

Distrito de Barão Geraldo
13083-859 - Campinas - SP - Brasil

Telefone: (19) 3521-6500

Utilize o acesso remoto VPN para acessar as Bases de Dados.

O aplicativo KnowItAll U® da Bio-Rad Informatics Division permite
o acesso simultâneo e ilimitado a bases de dados espectrais
digitais que, juntas, somam mais de dois milhões de espectros.

As coleções espectrais contêm espectros de compostos puros e de
uma grande variedade de produtos comerciais utilizados em
pesquisa acadêmica e na indústria química. Abrangem espectros
nas regiões do Ultravioleta, Visível e Infravermelho (UV-Vis; IR; IR-
ATR; NIR), espectros Raman, espectros de Ressonância Magnética
Nuclear (1H-NMR e X-NMR; X= 11B, 13C, 15N, 17O, 19F, 29Si e 31P) e
espectros de Massa (MS).

O uso deste sistema computacional permite ainda a visualização de
moléculas (2D e 3D), a análise de simetria (grupos pontuais), o
desenho de equipamentos e a confecção de relatórios, dentre
várias outras funcionalidades. Quando associado às suas bases de
dados espectrais digitais, podem ser usados na interpretação
espectral e na identificação de substâncias, além de permitir que o
usuário crie a sua própria base de dados espectral. Este aplicativo
também pode ser empregado em estudos envolvendo técnicas
hifenadas (ex.: GC-MS) e multivariadas.

Formas de Acesso
Os usuários da UNICAMP podem optar por dois tipos diferentes de
acesso às bases de dados espectrais:

1- Usando o portal web KnowItAll Anyware - que permite o acesso direto,
on-line, à coleção de espectros (IR, NIR, NMR, MS, etc) por todos os
usuários habilitados (alunos, professores, bibliotecários, etc), limitado
apenas pelo intervalo de IP da UNICAMP.

2 - Usando o Cliente Windows do software KnowItAll U:
Todos os usuários com licenças existentes devem ter recebido um e-mail
da Bio-Rad com um link para renová-la. Aqueles que não encontrarem o
e-mail de renovação podem se inscrever para uma nova licença. O
download da versão mais recente do KnowItAll U pode ser obtido em
https://get.knowitall.com/KnowItAllU/ Para tal, preencha o formulário
corretamente, indicando o endereço de e-mail INSTITUCIONAL. Quando
terminar, clique em "YES, I AGREE" e o software iniciará o download. Ao
mesmo tempo, Bio-Rad enviará um e-mail (para o endereço fornecido)
com o código individual da licença, que deve ser usado para ativar o
software. Se você já tiver o código da licença (do tipo XXXX-XXXX-XXXX-
XXXX), basta acessar o link https://get.knowitall.com/Download/,
informar o código e baixar a versão mais recente do KnowItAll U.
Recomenda-se desinstalar a versão anterior antes de instalar a nova.

Mais Informações

Para saber mais sobre o KnowItAll U®

Para assistir os vídeos de treinamento (KnowItAll Demo Movies)

Para saber mais sobre as bases de dados ativas no KnowItAll U®

Saiba tudo a respeito dos softwares e das bases de dados 
espectrais Bio-Rad 
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