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MOTIUS DEL CANVI

Octubre 2011, reunió de Comissió Tècnica de la CBUC: 

� Raons tecnològiques (grans canvis tecnològics des de 2005)
� Evolució dels ILS cap a plataformes de serveis (Marshall Breeding)
� Aparició de les eines de descoberta (megaíndexs)
� La computació en núvol en règim SaaS

� Raons econòmiques
� Per reduir la dedicació personal a les rutines clàssiques i poder dedicar-los a nous serveis
� Les nostres intencions: per estalviar el 10% del temps del personal real utilitzant una BBDD 

única i procediments unificadors
� Raons de servei

� Per oferir als usuaris una única casella de cerca
� Per poder buscar en tota la col·lecció (llibres impresos, articles de revistes i objectes digitals en 

repositoris)



OBJECTIUS

�Tenir una sola base de dades per als catàlegs de les biblioteques del CSUC. Això hauria de permetre
que cada institució ensenyés el seu propi catàleg però no hi hagués repetició de la informació
bibliogràfica o de les tasques a fer.

�Disposar d’una sola eina que ens permeti buscar alhora tots els recursos de la BDC i els recursos 
locals (repositoris, OPACs, etc.).

�Disposar d’un entorn molt més flexible pel que fa al maquinari. És a dir, que el cost o la limitació de 
servidors no pugui ser un impediment a la creació o ampliació de nous serveis.

Establir un pla de treball de 3 anys (2012-2014) per analitzar possibilitats tecnològiques, fer una
proposta d’arquitectura i escriure un pla de migració al nou entorn.



ESQUEMA



CONCURS

Concurs (juny 2015 – juliol 2016): 

(Sierra + Encore/EDS)

� Justificació econòmica
� Recurs per part d’OCLC

Implementació

setembre 2016 – novembre 2017
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GRUPS DE TREBALL



REUNIONS

Grups de treball:

� Task force: 4

� Eina de descoberta: 4

� Implementadors / préstec: 7 

� Informàtics: 1 

� Catalogació: 2

� 3 sessions de formació Webex

� 18 reunions amb una mitjana de 20 
persones per reunió

Amb l’empresa:

� Discovery: 9 

� Seguiment general: 9 

� Configuració Sierra: 2 

� Migració de dades: 3

� 23 reunions amb una mitjana de 4 persones 

del CSUC i 2 persones de l’empresa



PLA DE MIGRACIÓ DE PRODUCTES

Setembre 2016 Desembre 2016 Novembre 2017

Millennium Millennium Sierra

Encore CCUC pel PUC Encore CCUC pel PUC Encore

SFX Full text finder (EBSCO) Full text finder (EBSCO)

Metalib+ Encore Duet Encore

Primo Central (index) EDS (index) EDS (index)

Ordinador central Millennium Ordinador central Millennium Núvol

Ordinador SFX i Metalib Núvol Núvol

10 bbdd 10 bbdd 1 bbdd



TASQUES I CALENDARI

EINA DE  DESCOBERTA

� Inici implementació per part de l’empresa
� Càrrega de dades del Millennium
� Migració SFX a Full text finder
� Activació del Discovery UAB
� Indexació del DDD
� Go live per part de l’empresa

� Revisió dels recursos electrònics activats
� Configuració de les opcions de cerca i imatge gràfica
� Integració a la web de Biblioteques
� Difusió

09/2016 – 11/2016

11/2016 – 02/2017



TASQUES I CALENDARI

SISTEMA DE GESTIÓ DE BIBLIOTEQUES

� Configuració paràmetres (camps fixos i variables)

� Creació del registre màster + etiquetes locals

�Càrrega de RB i ítems de BC+UB

�RB CCUC

� 9 institucions - etiquetes locals dels RB i ítems

� Go live de Catalogació

� Go live del mòdul de Gestió de recursos electrònics (ERM)

� Go live d’Adquisicions i Control de publicacions en sèrie

� Préstec i go live final

� Estudi de les estadístiques amb Decision Centre

09/2016 – 11/2017



NOVETATS I PUNTS FORTS

� Eina descoberta

� Mòduls nous – ERM i Decision center 
(estadístiques)

� Interfície web 

� Base de dades única (usuaris, RB, ítems)

� Simplificació de processos

� Núvol

� Fons GEPA – no caldrà demanar-los per PI

� Migració dades

� Coneixement del sistema

� Formació centrada en procediments









GRÀCIES!


