
Sabadell 

sense fils!

wireless i portàtils a 
la BUS



Què és la xarxa sense fils?

 extensió de la xarxa informàtica que 

permet connectar equips portàtils 

mitjançant radiofreqüència

 diversos nivells d’accés

– convidats

– usuaris validats



Wireless a Sabadell

 febrer 2003

 antenes o punts d’accés repartits per tot 

l’edifici (3 a la Biblioteca)

 cobertura: 50 metres a l’interior de 

l’edifici i 150 a l’exterior

 préstec de targetes al SID i a la 

Biblioteca



Préstec de targetes a la BUS: 

condicions generals

 4 targetes + programari d’instal·lació

 ús exclusiu dins de la Biblioteca

 préstec per un dia (/d)

 sancions: 12 dies de bloqueig per dia de 

retard



Préstec de targetes a la BUS: 

la nostra experiència

 elaboració del material informatiu
– condicions d’ús

– documents d’ajuda a la instal·lació (amb el SID)

– cartells

– web

 evolució del préstec:

 usuaris amb portàtils =  préstecs de targetes

 incidències

http://www.bib.uab.es/sabadell/prestecwless.htm
http://www.bib.uab.es/sabadell/instawless.htm


Préstec de portàtils: etapes (2005)

 gener: adquisició de 2 ordinadors

 abril: lliurament dels ordinadors

 maig: configuració (SID) i elaboració de 

la documentació (amb la Biblioteca de 

Ciències)

 juny: posada en marxa del servei



Préstec de portàtils: procediment

 S’omple un full amb les dades de 
l’usuari (nom, NIU), el núm. de 
l’ordinador, l’hora màxima de retorn i el 
material que s’emporta

 L’usuari signa la part de darrere 
d’aquest full, on consten les condicions 
d’ús

 Quan es retorna, es comprova que 
funcioni



Préstec de portàtils: condicions d’ús

 ús dins de la Biblioteca

 no es pot instal·lar programari

 5 hores, renovables

 reserves: només pel mateix dia

 bloqueig en cas de retard

http://www.bib.uab.es/sabadell/portatil.htm


Préstec de portàtils: 

sembla que funciona!

 Des de juny fins al 31 d’octubre s’han fet 52 

préstecs, distribuïts de la següent manera:

Hores d’ús 1 2 3 4 5

Ocurrències 15 17 11 6 3

% 28,8 32,7 21,1 11,5 5,76

juny juliol agost setembre octubre

17 2 3 7 23
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