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Identitat digital de la UdG 

La identitat digital de la UdG és l’acreditació digital 
a través d’un nom d’usuari i contrasenya de les 
persones vinculades a la UdG 

 
 
 

 Més informació, a la pàgina del Servei Informàtic: 
http://www.udg.edu/tabid/16006/default.aspx?id=4 



Per què serveix? 

 
• Ens permet identificar-nos i utilitzar els 

diferents serveis de la UdG als què tinguem dret 
en funció del nostre tipus d’usuari i la vinculació 
amb la institució (rol) 
 

• La identitat digital és personal i intransferible 
 

 

 
 
 

 



Qui proveeix la identitat digital? 

 
• Estudiants: a través del procés de matrícula 
• PDI i PAS: a través de RRHH en el procés de 

contractació 
• Altres col·lectius: es fa per delegació de la 

gestió d’un col·lectiu als serveis o unitats que en 
són responsables 
– Per exemple, la Biblioteca té delegada la gestió de 2 

col·lectius:  els externs de Biblioteca i els 
investigadors ICRPC i ICRA 

 
 
 

 



Com funciona? 
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Com funciona? 
 

 

 
 
 

 

Usuari: u4000014 
Pwd: ********** 

... PAS 

Nòmina eTempo 

Pla Formació 

Sistemes d’informació de la UdG 

Atributs 

Servei Biblioteca Admin web biblio Admin moodle biblio 

... 

La Meva UdG - RRHH 
BiblioDocs Intranet 

Accés als recursos-e fora UdG 

... 
Biblioteca 

Admin 
Web Biblio 

Gestió cursos 
UdG Moodle 

... 

Bases de dades de cada aplicació 

Accés a la informació / Permisos 

R
ol

s 



Usuaris externs de la Biblioteca 

• Què poden fer amb la seva identitat digital de la 
UdG? 

 
– Ús dels ordinadors de sala de les biblioteques de Campus 
– Biblioteca digital: Accés als recursos electrònics des de la 

Biblioteca de la UdG 
– Biblioteca digital: NO poden accedir als recursos electrònics 

des de fora de la UdG 
– Préstec de fins a 3 documents amb 3 renovacions 
– PI tarifa externs 
– La meva UdG (amb informació reduïda) 

 

 
 
 

 



Què fer si s’obliden del codiUdG? 
 

• Si no recorden el nom d’usuari: 
 

– Consultarem Millennium 
– O podem deduir-lo a través del codi de barres 

Exemple: codi de barres 2900112201 -> nom d’usuari és u9001122 
– Els usuaris amb codi de barres 21+DNI NO tenen codiUdG 

 
• Si no recorden la contrasenya: 

 
– Si és un estudiant, PDI o PAS -> redirigir-lo al tècnic informàtic de la seva facultat 

 
– Si és un usuari extern de la Biblioteca (li hem creat nosaltres el codi UdG) -> redirigir-lo als 

tècnics informàtics de la Biblioteca 
 

 
 

 



Moltes gràcies 
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