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Sumari

• Motivació i necessitats
• El canvi:

– Actualització de funcionament
– Look&feel: nova interfície
– El nostre valor afegit

• Pantalles de resultats de cerca
• Pantalla dinformació bibliogràfica
• Scopes (col·leccions especials)

– El meu compte / Usuari staff
• Equip de treball i temporització
• Millores / futur
• APM?



Motivació i necessitats

• Posada en producció de Millennium: juliol 2008

• Nova versió Millennium: tardor 2008
– Actualització dels clients (catalogació, préstec, revistes)
– Pendent actualització WebOpac

• Avantatges nova versió WebOpac
– Modifica bugs de funcionament i comportaments “estranys”
– Afegeix noves funcionalitats
– Millores tècniques: separació d’html i CSS (fulls d’estil)

• Desavantatges:
– No incorpora millores en la interfície:

• Manté l’antiga interfície gràfica tot i la separació d’html i 
CSS



El canvi: actualització de 
funcionament

• Nova funcionalitat d’ ”El meu compte”:
– Llistes (My Lists)

• Accés i treball a “El meu compte” xifrat
– Privacitat de dades
– Certificat homologat (CA) de connexió segura (SSL)

• Configuració i optimització de paràmetres (WebOptions) per la 
correcció de bugs



El canvi: Look & feel
• Rols de treball al WebOpac: 

– Consulta pública
– El meu compte
– Usuari staff

• Reestructuració de l’esquema de pantalles (XHTML) 
• Creació de la nova imatge (skin) mitjançant la creació de fulls

d’estil (CSS) propis
• Creació d’una nova col·lecció d’icones (420 aprox)
• Millora en la usabilitat (JQuery)

• Opcions de menú fixes, visibles a totes les pantalles

• Ajudes millorades. Incorporació de tutorials en vídeo



El canvi: El nostre valor afegit

• Pantalles de resultats de cerca

• Pantalla d’informació bibliogràfica

• Scopes (col·leccions especials)



El canvi: El nostre valor afegit

• Pantalles de resultat de cerca:

– Cobertes (fonts: dipòsit cobertes CBUC, Syndetics i 
Amazon)

– Icones per tipus de material (mattype)







El canvi: El nostre valor afegit

• Pantalla del bibliogràfic(1/2)

– Botons (generats per la codificació MARC21): RefWorks, 
Consulta’l, DUGI, tesis, gràfic, dedicatòries, reservar 
(professors), bibliografia recomanada

– Cobertes (fonts: dipòsit cobertes CBUC, syndetics i 
amazon)

– Pestanya Iinformació addicional: 
• cerques a CBUC, REBIUN, Wikipedia, GoogleLlibres, 

l’Enciclopèdia segons autor/s, matèria/es del bibliogràfic
consultat

• Enllaços a xarxes socials (AddThis)



El canvi: El nostre valor afegit

• Pantalla del bibliogràfic (2/2)

– Millorada la visualització d’etiquetes (empremta, etiqueta 
246, etc)

– Holdings: destacada la localització, afegida nota sobre 
l’estat de recepció i separació entre fons de diverses
localitzacions

– Sincronització amb el mòdul d’adquisicions: Notes sobre 
l’estat d’adquisició/catalogació









El canvi: El nostre valor afegit

• Scopes (col·leccions especials)

– En explotació (preparada la nova interfície):
• Biblioteca Pla
• Biblioteca Diocesana del Seminari de Girona

(Accés des de la pàgina de Fons Especials)

– En estudi
• CEDRE i Càtedra d’Estudis Marítims







El canvi: El meu compte

• Reorganització de la informació de l’usuari en pestanyes: 
Préstecs, reserves, cerques preferides, llistes, consells

• Incorporació de Llistes (MyList): permet agrupar registres del 
catàleg a partir d’una cerca i guardar-los dins d’ “El meu
compte”







El canvi: Usuari staff

• Usuari especial d’ús intern

– Permet consultar la informació completa dels registres 
bibliogràfics (camps fixos, tot el MARC21, holdings)

– No gasta llicència de client Millennium

– Per consultes que no requereixen cap acció



Equip de treball i 
temporització

• Desenvolupament
– Octubre09 – Febrer10

• Procés Tècnic
• Informàtica

• Revisió/explotació
– Finals Gener-Febrer10

• GT WebOpac



Millores / Futur
• Millores als botons (llibre electrònics, afinar botó Consulta’l, 

etc)

• Mostrar holdings de SFX a la pantalla d’informació bibliogràfica

• Possible integració de les comandes dels professors i 
desiderates (mòdul adquisicions)

• Multilingüe

• ETC, ETC, ETC…



Data prevista de publicació

15 de març de 2010

Proveu-lo:
http://cataleg.udg.edu:2082/



GT WebOpac

Mònica Arnau
Núria Boadas
Joan-Carles Corney
Xavier Ezquerra
Laura Moré
Lourdes Oliva
Montserrat Serarols
Amàlia Soler

Gràcies


	Catàleg: Nou WebOpac
	Sumari
	Motivació i necessitats
	El canvi: actualització de funcionament
	El canvi: Look & feel
	El canvi: El nostre valor afegit
	El canvi: El nostre valor afegit
	El canvi: El nostre valor afegit
	El canvi: El nostre valor afegit
	El canvi: El nostre valor afegit
	El canvi: El meu compte
	El canvi: Usuari staff
	Equip de treball i temporització
	Millores / Futur
	Data prevista de publicació
	Alguna Pregunta Més?

