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Canvi de sistema

Els objectius del CBUC respecte al nou sistema de gestió automatitzada 

estaven establerts en els següents:

A. Migrar les prestacions i serveis actuals a un entorn que incorpori nous 

estàndards

B. Modernitzar i millorar els serveis bibliotecaris (tant els tradicionals com 

els consorciats)

C. Obrir la porta a serveis de futur a partir de noves solucions 

tecnològiques

D. Considerar altres elements (cost, desenvolupaments futurs, estabilitat 

de la solució i l’oportunitat de dissenyar un entorn de gestió informàtic 

més barat i més eficaç)





SIRSIDynix

Sistema d’automatització de biblioteques (ILS) + Information Portal

– Mòduls generals

» Staff Searching 

» Web Reporter (realització d’informes basats en web)

» Launcher 

» Administració del sistema

– Catalogació

» Editor MARC de pantalla completa

» Formularis de treball que no siguin MARC

» Passarel·la Z39.50 

» Control d’autoritats

» Gestió de registres

» Enllaç de registres

http://www.dynix.com/solutions/public/suite.asp
http://www.dynix.com/solutions/public/suite.asp


– Circulació

» Funció completa de préstecs i devolucions

» Anàlisi estadística

» Autenticació de l’usuari

» Gestió de sol·licituds i reserves

» Gestió de quotes i sancions

– Adquisicions 

» Comptabilitat completa de fons

» Anàlisi pressupostària

» Gestió del pressupost

» Creació d’informes

» Interfície VIP mitjançant tecnologia de serveis web 

– Publicacions periòdiques

» Introducció predictiva de publicacions periòdiques

» Resum de reserves

» Seguiment d’enquadernació

» Llistes de rutes

http://www.dynix.com/solutions/public/suite.asp


– Information Portal (accés d’usuaris basat en web)

» Conformitat amb LDAP 

» Tecnologia U-Portal 

» Classificació i limitació de dades

» Estat de circulació

» Enllaços i visualització d'URL 

» Cerca en base de dades web

» Cerca Z39.50 

» Serveis personals per a l’usuari

– Inventari

» Control d’inventari

» Creació d’informes sobre errors de col·locació

» Informes i avisos d’articles que falten

– Programació de mitjans

» Reserva de material

– Enllaç entre els tipus de material

http://www.dynix.com/solutions/public/suite.asp


DEMO

http://sales.dynix.com/ipac20/ipac.jsp?profile=mulib#focus

http://www.bib.uab.es/intern/recursosdinamics/index1.htm

http://sales.dynix.com/ipac20/ipac.jsp?profile=mulib
http://www.bib.uab.es/intern/recursosdinamics/index1.htm


Ex Libris
Gestor d’enllaços

– Gestionar de manera centralitzada els enllaços entre els 
recursos digitals d’una institució: bases de dades, 
catàlegs, documents office, pàgines web...

– Gestionar la validesa i el bon funcionament de tots els 
enllaços

– Gestionar estadístiques de tots els enllaços i de tots els 
recursos

– Facilitar la configuració de tots els enllaços



http://www.uc3m.es/uc3m/serv/BIB/bd/sfx.html

http://www.uc3m.es/uc3m/serv/BIB/bd/sfx.html






Ex Libris

Metacercador 

Permet a l’usuari realitzar consultes simultànies a través dels protocols 

estàndards a diferents catàlegs,bases de dades, portals, preprints... 

al mateix temps.

– Cerca bàsica i avançada

– Cerca a recursos recomanats

– Cerca a partir d’una llista de recursos

– Personalització: el meu portal - prestatgeria virtual, 

selecció de revistes, selecció de bases de dades, històric 

de cerques, preferències...



http://metalib.upv.es

http://metalib.upv.es/


http://e-research.lib.harvard.edu

http://e-research.lib.harvard.edu/
http://e-research.lib.harvard.edu/
http://e-research.lib.harvard.edu/


….i quan?????

Principis de 2006

Finals 2006



http://www.bib.uab.es/

Gràcies!
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