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L’ampolla plena      L’ampolla buida 
Continuïtat d’imatges i 
disseny
Independència
biblioteques
Identitat de l’usuari amb 
la seva biblioteca
Informació exhaustiva

Disseny integrat al 
contingut
Estructura jeràrquica

Concurrència
d’informacions
Informació poc fiable

No hi ha cercador



Gestors de continguts web

Seguiment dels procediments i 
processos necessaris per afegir, 
transformar, agrupar, autoritzar, 
presentar i distribuir la informació a 
través del web.

WCM  Web Content Management





Els entorns







Alguns motius per al canvi
• Gran creixement físic del web
• Poca visibilitat dels nous serveis
• Pàgines no dinàmiques
• L’estructura reflectia l’organigrama
• Pocs canvis en els textos
• Impossible el canvi de disseny
• Creixement desordenat
• Molts programes d’edició
• Cap control de versions
• Solucions parcials per a problemes globals







Què hem guanyat?

• Fàcil manteniment
• Reutilització de continguts
• Sistema per mòduls, gran flexibilitat
• Pàgines dinàmiques
• Contingut ≠ presentació
• Consistència
• Control d’accés i versions











L’adaptació
Consens amb l’Àrea de Comunicació i de 
Promoció
Informació regular a Direcció i als caps de 
biblioteca
Recuperació de la informació útil del web
antic
Creació de grups de treball específics
Formació del personal





Per reflexionar…
• …en el procés d’elecció d’un WCM s’ha de tenir

en compte la biblioteca
• …un portal únic implica unificar criteris, 

pràctiques, normatives, funcions…
• …darrera del desenvolupament ha de treballar un 

grup heterogeni de persones
• …cal consens per a les coses importants però és

difícil aconseguir-lo per a tot
• …el gestor facilita tasques i processos però no 

evita coneixements d’html



Reptes
Amb el gestor:
• Oferir el web en tres idiomes
• Implementar els fluxos de treball
• Afavorir la reutilització de continguts
• Establir metadades que facilitin la cerca
• Elaborar materials d’acord amb l’EEES



Reptes
Amb l’ajuda de tothom:
• Millorar el tutorial
• Prestar més serveis de valor afegit en línia
• Fer enquestes de satisfacció
• Millorar l’ús d’un llenguatge més entenedor i 

menys tècnic
• Organitzar el material de curs dipositat a les 

biblioteques
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