
Corinthian, SFX i Metalib...

Compartint coneixement a les 

Biblioteques de la UAB

Bellaterra, 17 de novembre de 2005Servei de Biblioteques



... 2 anys i 24 dies més tard...

Millennium

Compartint coneixement a les 

Biblioteques de la UAB

Bellaterra, 11 de desembre de 2007Servei de Biblioteques



Què s’ha fet mentrestant ?

• Posar en funcionament SFX 

• Posar en funcionament TROBADOR a partir de març 2006 (v.3) i a 

partir de gener 2007 (v.4)



Què va passar amb Corinthian?



...i Millennium?

Sabem 

que funciona!!

http://www.iii.com/mill/index.shtml


Decisions preses I

• Signatura contracte 

• Implementació per grups   Grup 1: CCUC, UAB, UPC, BC

Grup 2: UB, UPF, UdG, URV

Grup 3: UdL, UOC, UJI, Uvic

• Avantatges 1r grup Implementació abans

No problema sincronia CCUC/local

Menys perill pels HP

• Inconvenients Conillets d’índies

Cal tenir recursos pel compliment 

estricte del calendari sinó s’endarrereix el 

projecte



Decisions preses II

• Pla de contingència HP 3000

• Oracle  vs. sistema nadiu de Millenium

• USEMARCON - programari de conversió per registres bib. i 

autoritats 

• Sincronia CCUC / locals: 

• mantenir 2 CCUCs (un Millenium i un VTLS) amb convertidor 

CBUC de Catmarc a MARC21 i marcant els registres 

manualment

• Altres mòduls complementaris 

• Interfície de comprovació LDAP  - dades d’usuari 

• Catàlegs virtuals (scopes) - EINA



Temes en estudi

• 3M – Màquines autopréstec

• Adquisicions

• Quines dades migrem:

• Registres bibliogràfics, autoritats, exemplars i holdings

• Usuaris, multes i transaccions de préstec...

• Estats especials, reserves, cues de reserves...

• Codis de barres

• Organització local de la formació en cascada

• Llicències



Equip d’implementació UAB

• Coordinador del projecte – Beatriu Piera

• Analista de dades – Ferran Jorba

• Suport informàtic – Javier Planella

• Responsables per mòdul – 2 persones per cada mòdul (concretar)

• OPAC

• Catalogació

• Préstec

• Revistes

• Adquisicions



Calendari de formació

18.12.07 Sessió introductòria de Millennium (WebEx) 15.00 a 17.00 h - CBUC

Administrador de sistema (1 dia),  Cerques amb l'OPAC (0,5 dies)

Avaluació base de dades (0,5 dies), Paràmetres de circulació (0,5 dies)

11.03.08 / 13.03.08 Catalogació 1 ( 1 dia), Circulació 1 (1 dia), Revistes 1 (1 dia)

Catalogació 2 (1 dia), Circulació 2 (1 dia), Revistes 2 (1 dia)

Administració de sistema (0,5 dies), PIB  (0,5 dies)

Paràmetres d'adquisicions (0.5 dies), Adquisicions I i II (2 dies)

Preguntes i respostes (0,5 dies) 

22.01.06 / 24.01.08  

15.04.08 / 18.04.08 

07.10.08 / 09.10.08 



Calendari del projecte
30.11.07 - Lliurament registres bibliogràfics, autoritats i ítems

30.11.07 / 10.01.08 Preparació i configuració de la base de dades amb un perfil per defecte

25.01.08 / 06.03.08 - Avaluació del perfil de la base de dades

14.03.08 / 24.04.08 - Catalogació - procediments, proves, preparar formació interna

25.04.08 / 15.05.08 - Catalogació - extreure i càrrega registres bibliogràcis, autoritats i ítems

16.05.08 / 05.06.08 - Catalogació - formació interna

25.01.08 / 24.04.08 - Préstec - paràmetres, proves, preparar formació interna

16.05.08 / 05.06.08 - Préstec - formació interna

12.02.08 / 22.05.08 - Usuaris - Migració usuaris, configuració del perfil de càrrega d'usuaris

16.06.08 / 19.05.08 - Usuaris - Càrrega final

01.05.08 / 03.06.08 - Préstec - Analitzar dades, enviar registres de préstec, provar paràmetres

04.06.08 - Préstec - Tancar préstec a VTLS, circulació off-line amb Millennium

06.06.08 / 09.06.08 -  Préstec - Migració de préstecs

25.01.08 / 17.04.08 - OPAC - Personalització i configuació

19.02.08 / 24.04.08 - Revistes - entregar i revisar dades, fer canvis, verificar perfils 

14.03.08 / 15.05.08 - Revistes - formació interna

30.05.08 / 05.06.08 - Revistes - càrrega final de holdings

10.06.08 - Obertura del sistema en producció

09.10.08 - Adquisicions - començar a treballar amb Millennium adquisicions



Catàlegs en funcionament
• A l’estat espanyol: 

Universitat de les Illes Balears http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/biblioteca/

Universidad de Sevilla  http://bib.us.es/catalogos/menu.asp

Universidad de Salamanca  http://brumario.usal.es/

Universidad Complutense http://www.ucm.es/BUCM/biblioteca/5762.php

• A l’estranger: 

Michigan State University Libraries :http://magic.msu.edu/

University of California, San Francisco : http://ucsfcat.ucsf.edu/

Yale Law School :http://library.law.yale.edu/library/

Westerville Public Library: http://catalog.wpl.lib.oh.us/search/

University of Queensland http://www.library.uq.edu.au/

University of Washington http://www.lib.washington.edu/

http://www.uib.es/ca/infsobre/serveis/generals/biblioteca
http://bib.us.es/catalogos/menu.asp
http://brumario.usal.es/
http://www.ucm.es/BUCM/biblioteca/5762.php
http://magic.msu.edu/
http://ucsfcat.ucsf.edu/
http://library.law.yale.edu/library/
http://catalog.wpl.lib.oh.us/search/
http://www.library.uq.edu.au/
http://www.lib.washington.edu/


Catàleg 2.0 - ENCORE

• Fase Beta

• Finestreta única

• Funcionalitats de la web 2.0

• Exemples:

Michigan State University Libraries :http://magic.msu.edu/

Yale Law School :http://library.law.yale.edu/library/

University of Queensland http://www.library.uq.edu.au/

http://magic.msu.edu/
http://library.law.yale.edu/library/
http://www.library.uq.edu.au/




http://www.uab.cat/bib

Gràcies!

Núria Casaldàliga

Unitat Tècnica i de Projectes

Servei de Biblioteques

http://www.uab.cat/bib

