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Sistemes d’informació: 
noves versions 

• Biblioteca digital: Novetats 
– Primo Central: 

• Millora tecnològica respecte Metalib 4.0 
• Base de dades que indexa els recursos electrònics 
• Redueix el temps de resposta en les cerques  

– Metalib Plus: 
• Interfície de cerca a Primo Central (principalment) 
• Incorpora filtres per a refinar la cerca (“facetes”) 
• Cerca “google like” 
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Sistemes d’informació: 
noves versions 

• DUGi: Novetats 
– Dspace: nova versió 1.8.2 

• Permet refinar les cerques a través de filtres (“facetes”) 
• Relacionar documents 
• Embargaments 
• Millora en les estadístiques 

– Manakin: 
• Interfície d’usuari altament personalitzable 
• Permetrà oferir una visualització donant més ènfasi al 

document, aflorant-lo 
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Sistemes d’informació: 
noves versions 

• Objectiu: “millorar l’experiència d’usuari” 
 

• Calendari: 
– Actualment estem en fase de desenvolupament, 

implementació i proves 
– La publicació es farà amb coordinació amb les 

biblioteques tenint en compte: 
• Periodes d’exàmens 
• Formacions internes (biblioteca) 
• Calendari de formació d’usuaris 
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Biblioteca al mòbil 
• Versió reduïda de la web de la Biblioteca 
• Integrada a la UdGMòbil 
• Conté: 

– Informació de contacte (telèfons, e-mail, geolocalització,...) 
– Horaris: setmana vista + cerca d’una data concreta 
– Actualitat 
– Accés als principals sistemes d’informació de la Biblioteca: 

• Catàleg 
• Biblioteca digital 
• DUGi 

– La biblioteca en 1 minut (canal youtube) 
– Enllaç a la web de la Biblioteca (“versió clàssica”, no mòbil) 

 
7 



Biblioteca al mòbil 
• Sistemes d’informació: 

– Catàleg: 
• S’ha adquirit el mòdul de millennium per mòbils: AirPAC 
• Permet la consulta  del WebOpac amb visualització adaptada a dispositius 

mòbils 
• Permet accedir a “el meu espai” per fer tots els tràmits personals del 

catàleg (renovacions, reserves, etc) 
• Actualment: en fase de configuració i implementació  

– Biblioteca digital: 
• Metalib Plus: incorpora una versió per dispositius mòbils 

– DUGi: 
• Amb la nova versió també es disposarà d’una versió per dispositius mòbils 
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http://m.udg.edu/biblioteca 



Biblioteca social 
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Informació i els usuaris: 

•La reben 

Biblioteca digital 
Actualitat 

•Opinen, comenten, critiquen, … 
•Comparteixen, generen, … 

Imatges: Font http://www.freedigitalphotos.net Autors: Master isolated images,Idea go, jscreationzs 
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facebook.com/BibliotecaUdG 

facebook.com/BibliotecaMontiliviUdG 

twitter.com/UdGBiblioteca 

youtube.com/BibliotecaUdG 



Codis QR(QuickResponse) 

• Codi de barres bidimensional 
• Permet guardar gran quantitat d’informació 

alfanumèrica 
• Es pot tant imprimir en paper com en pantalla 
• Es llegeixen amb qualsevol dispositiu mòbil 
• És una manera ràpida d’obtenir, guardar i 

compartir informació 
• D’ús lliure (codi obert) 
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Codis QR: aplicacions a la Biblioteca 

• Targetes de visita  
 Conté: Enllaç a m.udg.edu/biblioteca 

• Catàleg: a la pantalla del bibliogràfic 
 Conté: Enllaç permanent i Cita bibliogràfica  

• DUGi: a la pantalla d’ítem 
 Conté: Handle i Cita bibliogràfica 

• Informació Biblioteca 
 Conté: Adreça, telèfon, enllaç pàgina web,    
 geolocalització,... 

• Etc, etc,.... 
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Codis QR: aplicacions a la Biblioteca 
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iTunesU 

• Què és? 
– Plataforma d’Apple per a difondre contingut 

acadèmic d’universitats i instituts 
– Continguts (col·leccions i cursos): vídeos, audio, 

presentacions, pdf, epub, etc 
– Accessible a través d’iTunes o de dispositius 

mòbils amb la nova app 
– Integrable amb altres apps: ibooks, icloud, ... 
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iTunesU 

• La UdG ha formalitzat l’acord amb Apple per 
publicar l’iTunes de la UdG 

• La Biblioteca és el gestor de continguts  a 
l’iTunesU de la UdG 
 

• Col·leccions UdG actuals:  
– Vídeos institucionals de la UdG 
– Vídeos acadèmics 
– La Biblioteca en 1 minut 
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 iTunesU de la UdG 
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Informàtica + 

 
• Projectes 
• Documentació 
• Procés tècnic 
• Biblioteques 
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Consell Tècnic Biblioteca 



 

   Gràcies 
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