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Introducció 
• En pocs anys hem fet molts canvis als nostres serveis 

 
• En aquests moments: 

– Mantenir i millorar els sistemes actuals 
– Preparar i treballar tècnicament per a preparar els sistemes per futures 

integracions i migracions 
– Treballar orientat a standards 
– Incorporar versions mòbils dels sistemes d’informació  
– Vigilància tecnològica 

• Tendències tecnològiques 
• Tendències en l’ús de la tecnologia per part dels usuaris 

– Adaptar-nos a la situació econòmica 

• Futur 
– Estar preparats per incorporar i adaptar-nos als canvis 
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Sistema compartit 

• Grup de treball CBUC: Sistema compartit 
• Seguiment de l’objectiu d’estudiar i implementar 

una nova arquitectura informàtica 
 

• Creació: darrer timestre 2012  
• Hem realitzat 2 reunions  
• 1 representant de cada institució membre del 

CBUC (CBUC, biblioteques universitàries i 
Biblioteca de Catalunya) 
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Sistema compartit 
• Objectius del grup pel 2013 

– Organitzar presentacions d’institucions 
internacionals 

– Fer una relació dels aspectes tècnics que poden 
presentar més dificultat a l’hora d’anar a un sol 
Sistema Compartit per examinar-lo dins la CT- 
CBUC 

– Proposar mesures tècniques que possibilitin el fer 
anar a un Sistema Compartit 

– Començar a examinar els sistemes que hi ha al 
mercat 
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Sistema compartit 
• Àrees de treball 

– Catalogació 
– Préstec 
– Adquisicions 
– Biblioteca Digital 
– Aspectes informàtics 
– Aspectes legals 
– Altres 
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Versió mòbil de l’OPAC 
• Adquisició del mòdul AIRPAC 
• Avantatges 

– Versió específica per dispositius mòbils 
– Consulta del catàleg  
– Tràmits: préstec, reserves, etc 

• Inconvenients 
– Poca possibilitat de personalització 
– Tot i així hem realitzat personalització: colors, estils, nous botons, 

traduccions, etc que ens han aplicat des de innovative (encara en tenim de 
pendents, sol·licitats i esperant que ens ho apliquin) 
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Versió mòbil de l’OPAC 
• http://m.cataleg.udg.edu 

 

• Accessible des de la versió mòbil de la web de la 
Biblioteca: 
– http://m.udg.edu/biblioteca 

 

• Quan es consulta el catàleg des d’un dispositiu 
mòbil salta automàticament a la versió mòbil 
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Versió mòbil de l’OPAC 
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Traducció del WebOPAC 
• Aplicar canvi en la personalització de pantalles a la 

versió anglesa (duplicar pàgines) 
• Traducció de textos, avisos, desplegables, ajudes, 

etc 
• Traducció i creació dels paràmetres de 

configuració interna (weboptions) 
• Redibuixar totes les icones i botons incorporant la 

traducció i fer l’assignació corresponent 
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Traducció del WebOPAC 
• Relació de pantalles de l’OPAC a crear i aplicar-hi 

els canvis: 
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DUGiImatges 
• Nou repositori de la UdG: col·leccions formades per imatges 

 

• Software: CDSInvenio 
– Sistema integrat de gestió de documents digital  
– Desenvolupat pel CERN http://invenio-software.org/ 
– Software lliure: GNU – GPL 
– Orientat a document (objectes digitals): imatges, vídeo, pdf, etc 
– Estructuració a través de col·leccions 
– Gestiona tant les metadades com l’objecte original 
– Combina el millor del món bibliotecari amb les noves tecnologies per  

la recuperació de la informació: 
• Ús d’standars de catalogació: MARC21, MARCXML 
• Potent i modern sistema d’indexació 

– OAI-PMH compliant: permet la màxima difusió de continguts a través del harvesting 

– Múltiples formats d’exportació: HTML, XML, MARC, OAI, DC, etc 
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DUGiImatges 
• Sistema molt complet i potent 
• Tractament de Metadades 

– Els catàlegs tradicionals estan pensant per definir un document genèric 
– Amb CDSInvenio es defineix l’estructura del registre en funció de l’objecte. Es 

trien les etiquetes MARC que el definiran, obviant les no necessàries 
– Dins el mateix repositori pots tenir diferents estructures de registre 

• Sistema d’indexació 
– Als catàlegs tradicionals tens disponible N índexos i assignes camps per ser 

indexats. Pex. Autor, títol, paraula clau, etc 
– Amb CDSInvenio s’indexa en funció de les etiquetes que defineixen un objecte 
– Què obtenim? 

• Optimització dels resultats de les cerques 
• Rapidesa en les consultes 
• Possibilitat d’oferir als usuaris opcions per refinar els resultats de la cerca (facetes o 

cluster) 
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DUGiImatges 
Fons Lluís Pallí: 772 imatges de volcans i sòls 
• Tractament del fons 

– Imatges:  
• Aplicació de filtres per millorar la qualitat d’imatge. Procés automatitzat 
• Creació de thumbnails 
• Resultat: 2 tamanys d’imatge (original ~3MB i miniatures ~50KB) 

– Metadades: 
• Definició de l’estructura de registre MARC21 
• Font original: excel amb descriptors de cada imatge 
• A partir d’aquest excel s’han creat els registres: mapatge de camps 
• Per la càrrega es fa la convesió de MARC21 a MARCXML 

– Càrrega: 
• Preparació del procés de càrrega incloent l’associació de metadades amb l’arxiu 

original (imatge) 
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DUGiImatges 
Fons Lluís Pallí 
• Registre MARC21 (selecció de camps) 

– 245 $a títol: concatenació del darrer descriptor amb el nom de l’autor 
      $h tipus de material [Gràfic] 

– 100 autor: Lluís Pallí 
– 260 editor/publisher 
– 033 data de càrrega 
– 041 idioma en el qual està descrita la imatge/idioma del registre 
– 540 $a copyright 
– 653 Matèries 
– 856 enllaç al document 

• $u URL 
• $y Mimetype 
• $z Descripció, opcional. S’hi ha posat l’últim descriptor 
CDS Invenio permet definir 856 principal i addicional (imatge principal i secundàries) 

– 980 Col·lecció a la que pertany 
– 909 OAI-PMH: Permet que ens recolectin, com pex. Google i altres repositoris 15 



DUGiImatges 
Fons Cartells turístics 
• Tractament del fons 

– Imatges:  
• Imatge original en format TIFF: 120MB aprox per imatge.  

– Es destina a preservació i estan emmagatzemades a part 

• Creació d’imatges òptimes per publicar al dipòsit.  
– 3 tamanys: 50MB, 500KB i 50KB 
– Format JPEG 

– Metadades: 
• Definició de l’estructura de registre MARC21 
• Recollir metadades del ContentDM en XML i fer el mapatge al a nostra estructura 
• Afegirm metadades específiques sobre la informació de la imatge. Format MIX 

(dispositiu de captura, resolució ppp, definició –bits-, compresió, etc) 
• Resultat: Registre MARC21 format per les metadades “clàssiques” + específiques de 

l’objecte 

– Càrrega: 
• Actualment estem fent càrregues en servidors de proves 

– Volum: 40GB d’imatges (només els jpeg) 
– Crear els indexos 
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DUGiImatges 
• Properament: Fons fotogràfic de la UdG 
• Altres aspecte de CDS Invenio 

– Catalogació/Ingesta: 
• Interfície íntegrament web 
• Incorpora workflows de treball: coordinadors, àrbitres, catalogadors, etc 
• Gestió de Rols sobre les col·leccions o fins i tot als ítems 

– Procés de càrregues 
• Entrada individuals d’objectes + catalogació (procés principal) 
• Càrrega massiva 

– No estan ni ben documentat ni ben resolts aquests processos 
– S’ha hagut de fer una gran feina d’aprenentatge, modificació i adaptació 
– Minimitzar el procés de workflow (pex. Evitar la validació individual) 

– Personalització/integració 
• Alt grau de personalització de la interfície de consulta (veure altres integracions) 

• Incorporació d’un carrusel d’imatges aleatòries: 50 imatges + metadades bàsiques 

• Incorporació de handle a cada registre (CDS Invenio no ho contempla) 
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DUGiImatges: integració 
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DUGiImatges: integració 
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DUGiImatges: integració 
 

 

20 



DUGiImatges: integració 
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DUGiImatges: integració 
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Cercador+ 

• Biblioteca Digital actual: 
– Metalib + SFX + cercador llibres-e 
 

• Nova Biblioteca Digital  
– Implementació nous productes:  

• Primo Central 
• Metalib+ 

– A la UdG el nou cercador és dirà:  
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Cercador+ 

• Què és el Metalib+? 
– És una nova interfície de cerca que consulta una 

grna Base de Dades central: Primo Central 
– Utilitza SFX per la gestió d’enllaços 
– Activació de recursos des de Metalib 
– Manteniment, actualització i hospedatge per part 

d’ExLibris (SaaS) 
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Cercador+ 
• Què és Primo Central? 

– Base de Dades on estan indexats contingut de gran nombre 
d’editors i agregadors (Revistes-e, Bases de dades, Llibres-e, Principals 
repositoris d’accés obert - els locals, com pex. El DUGi, de moment no estan 
indexats-, etc) 

• Té dades de més de 150.000 revistes-e amb més de 500 milions d’ítems de 
més de 55 proveïdors 

• Inclou la  gran majoria dels recursos comercials que tenim subscrits 
• Inclou informació d’editors i agregadors recol·lectada i normalitzada per 

ExLibris 

– Disponible per clients de Metalib 
– Manteniment, actualització i hospedatge per part d’ExLibris 

(SaaS) 
 
 

 

25 



Cercador+: Avantatges 

• Metalib+ 
– Es redueix considerablement el temps de resposta en les 

cerques  
– Cerca “google like” 
– Interfície més moderna  
– accés ràpid i fàcil al text complet (via SFX) 
– resultats ordenats per rellevància (criteri?)  
– opcions per refinar els resultats  

• permet limitar les cerques a text complet disponible  
• permet limitar les per tipus de recurs, idioma i d'altres criteris  
• Etc. 

– Podrem retirar Metalib com a Biblioteca Digital per l’usuari 
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Cercador+: Avantatges 

• Primo Central 
– Gran nombre de recursos disponibles 
– Gestió dels continguts per part d’ExLibris (canvis de 

plataforma, incorporació de nous editors a l’índex, etc) 
– Gestió de l’índex per part d’ExLibris (SaaS) 
– Quan un recurs canvia de plataforma, l’índex no es veu 

afectat 
– Accés disponible ja que som clients de Metalib 
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Inconvenients 

• Metalib+ 
– Poques opcions de personalització ( en general: SaaS) 

• Primo Central 
– No es té control ni informació exacte del volum de l’índex 

(gestió per part d’ExLibris) 
– Encara no indexa repositoris locals (en procés) 
– No indexa el catàlegs (ni CUdG, ni CCUC)   

• Existeixen productes que si ho permeten 
– No indexa tots els proveïdors de recursos  
– Cal mantenir Metalib (per la gestió interna de recursos) 
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Metalib vs Cercador+ 

Metalib 
• Cerques a través de 

Quicksets triats per la 
Biblioteca 

• Cerques a conjunt de 
recursos que ha d’escollir 
l’usuari  

• La cerca és molt  lenta 
• Interfície més antiga i poc 

amigable 
• Llista alfabètica de recursos  
• Integració llista A/Z revistes 
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Cercador+ 
• Cerca “google-like” 
• Interfície més moderna, amigable, 

usable i més intuïtiva 
• Cerca molt i molt més ràpida 
• Cerca al text complet, títol, abstract, 

etc d’articles, llibres-e  bases de 
dades i respositoris 

• Accés ràpid i fàcil al text complet 
• Opcions per refinar els resultats de 

cerca (facetes/clusters) 
• Molts més documents accessibles  a 

la cerca conjunta 
• Enllaços a llistes A/Z revistes, llibres i 

tots els recursos 
• Possibilitat de cercar a recursos solts 

 



Nova Biblioteca Digital a la web  
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Nova Biblioteca Digital: Cercador+ 
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Nova Biblioteca Digital: Cercador+ 
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   Gràcies 
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