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Noves interfícies de cerca del CBUC

• PUC: Préstec consorciat

▫ Encore for a group (Innovative Interfaces)

http://cbueg-mt.iii.com/iii/encore/home?lang=cat

http://ccuc.cbuc.cat/ (a partir d’octubre)http://ccuc.cbuc.cat/ (a partir d’octubre)

• BuscaRE

▫ Primo User Discovery (ExLibris)

http://www.cbuc.cat/buscare



PUC – Encore for a Group

• Partenariat amb Innovative Interfaces (desembre 2009)

• Préstec consorciat

▫ préstec in situ 

▫ préstec wia web (iniciat per l’usuari) ▫ préstec wia web (iniciat per l’usuari) 

▫ interfície pel catàleg

• Grups de treball

▫ comissió estratègica  Reglament + Logística  

▫ implementadors  Paràmetres, regles de préstec, 

proves, formació



PUC – Encore for a Group

• Les cerques es fan des d’una única casella de cerca i a 
l’estil Google (amb articles...)

• Es pot limitar les cerques a partir de facetes d’índex 
d’autor, títol o matèria, format, idioma, data de 
publicació i lloc de publicació.publicació i lloc de publicació.

• Permet limitar les cerques a partir del núvol 

d’etiquetes relacionades al concepte de cerca inicial

• Es pot veure els exemplars que hi ha a cada 
universitat dels diferents títols i si són disponibles, 
estan prestats, són d’ús local... 







BuscaRE– Primo User Interface

• 2010 -Exlibris – Metalib Next Generation

Primo – Primo Central – Primo User Interface

• 2011 – CBUC• 2011 – CBUC
• Opció estratègica per fer avançar la BDC en la 

direcció de l’acord de la CIRI que “reconeix que la 
informació i la documentació és un tema clau en la 
recerca i que el CBUC, a través de les seves compres 
consorciades i dipòsits cooperatius, pot fer aquest 
paper per a tota l’estructura d’innovació i recerca”

• 2012 - Possibilitat d’ampliar-ho a les institucions
consorciades que hi estiguin interessades



BuscaRE– Primo User Interface

• Cerca multidisciplinar a tots els recursos activats (no 
cal triar quickset)

• Velocitat de cerca molt bona

• Ordenació  de tots els registres recuperats • Ordenació  de tots els registres recuperats 
(rellevància, data, popularitat, autor i títol)

• Limita cerca per facetes (data, tipus de registre, 
col·lecció, idioma…)

• Cerca a col·leccions complementàries de la 
Knowledge base que no hi ha accés al text complet

• Enllaça amb Metalib-SFX (CBUC)



BuscaRE– Primo User Interface

Revistes digitals

ALPSP Learned Journals Collection

American Chemical Society (ACS)   

American Institute of Physics (AIP)   

American Society for Microbiology   

Association for Computing Machinery (ACM)   

Blackwell   

Cell Press

Llibres electrònics

Ebrary

Gale Virtual Reference Library  

Harrison's Online  

Lecture Notes in Computer Science

MyiLibrary  

Bases de dades

ABI/INFORM Complete  

Annual Reviews

Aranzadi  

Biblioteca Cochrane Plus  

Econlit

ERIC (Educational Resource Information Center)  

• Recursos TxT + AxA

Cell Press

Emerald Management Xtra 111  

IEEE Xplore  

Informa Healthcare   

JSTOR   

Nature  

Oxford Journals

Periodicals Index Online  

Project Muse   

Royal Society of Chemistry  

Sage   

Science

ScienceDirect  

SIAM  

SpringerLink  

Taylor & Francis 

Wiley Online Library  

MyiLibrary  

NetLibrary

Oxford Reference Online Premium Collection  

Safari Tech Books Online  

SpringerLink e-Books

ERIC (Educational Resource Information Center)  

Factiva

Food Science & Technology Abstracts (FSTA)  

GreenFILE

ISI Web of Knowledge

Library, Information Science & Technology Abstracts

MathSciNet

Medline

ProQuest Health and Medical Complete  

PsycINFO

Teacher Reference Center  

VLEX  

Zentralblatt Math





BuscaRE– Primo User Interface
• Bona eina per a revistes electròniques 

• Mancances en bases de dades i  llibres electrònics

• Hi falten una bona part dels recursos propis

• El PUI només pot enllaçar amb un SFX – informació pot • El PUI només pot enllaçar amb un SFX – informació pot 
ser errònia per a l’usuari



Gràcies!

Núria  Casaldàliga
Unitat Tècnica i de Projectes

Servei de Biblioteques


