Canvi de sistema
Nova eina de gestió de Biblioteca:
integració i treball col·laboratiu
Mònica Arnau

UdGBiblioteca – Unitat Informàtica
Ixè Workshop UdGBiblioteca 2016

Objectiu (inicial)
“Accedir des d’un sol punt a la totalitat de recursos
documentals accessibles per la comunitat d’usuaris
de les institucions membres de la CBUC”

Grup de treball pel sistema compartit

Què s’ha fet?
• 2012-2013
– Reunions de treball on s’avaluen reptes, avantatges, oportunitats i
estalvis
– Seminaris d’iniciatives similars a nivell internacional

• 2013-2014
– Treballar temes tècnics en diferents grups de treball amb la coordinació
del GT Sistema compartit. S’hi avalua i debat sobre:
• Catalogació, reglaments de préstec, eines de descoberta, aspectes legals, aspectes tècnics
informàtics, etc

– Presentacions de productes disponibles al mercat (ILS+Discovery)
•
•
•
•
•

Innovative -> Sierra
ExLibris -> Alma
OCLC -> WorldShare WMS
VTLS -> VTLS Virtua
Proquest -> Summon

Preparació del concurs
• 2014-2015
– La CBUC presenta a la CE del CSUC la proposta d’un canvi de sistema.
Es trasllada a la CF la necessitat de trobar finançament.
– La CE, finalment, accepta i endega la convocatòria del concurs
– GT: Redacció dels requeriments pel plec tècnic concurs.
Conté 4 grans apartats:
• Funcionalitats respecte una sola BDD: (25 criteris) catalogació , préstec, usuaris,
GEPA, gestió de recursos electrònics, adquisicions, etc
• Discovery (8 criteris)
• Model de servei: (5 criteris) núvol, temes tècnics informàtics, aspectes legals, etc
• Migració (5 criteris)

– GT: Preparació de qüestions/dubtes i exemples de processos que es
demanarà veure en les demos dels productes (2 rondes de demos)

Concurs
• 2015
– Setembre 2015: es convoca el concurs públic
– S’hi presenten:
•
•
•
•

ExLibris -> Alma
OCLC -> WorldShare WMS
Innovative -> Sierra + Ebsco
Telefònica -> Odilo + Ebsco

– El concurs té 3 plecs: administratiu + tècnic + econòmic
– A la darrera fase hi arriben 2 empreses:
• OCLC: obté molt bona i millor puntuació tècnica
• Innovative: presenta molt bona oferta econòmica

– Guanyador? és molt possible que guanyi Innovative amb el seu
producte Sierra juntament amb els continguts de la knowledgebase
d’EBSCO (recursos electrònics text complet)

Resultat del concurs i implementació
• 2016
– 26 de febrer de 2016: reunió de la mesa de contractació
– A partir d’aquí, caldrà programar el calendari d’implementació amb
l’empresa guanyadora i que s’ha de dur a terme durant el 2016
– Què canviem?
En les bases del concurs s’especifica que l’eina ha de gestionar de manera integrada tot el
fons de les Biblioteca
• Catàleg, préstec, autoritats, gestió d’usuaris, etc: 1 sola base de dades consorciada
• Gestió de recursos electrònics integrada en l’eina
• 1 discovery per institució (no hi haurà opac) amb accés a tot els fon: paper, electrònic,
text complet, repositoris, etc

Moltes gràcies

