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L’art de cercar fonts relatives a una matèria 
determinada i el coneixement i la selecció de la 

literatura que hom va compilant relativa a 
aquelles fonts.... (Ramon d’Alòs.Moner)

Han passat 90 anys

Molts elements comuns però també grans diferències
- de societat industrial a una societat diferent (de la 
informació?)
- la globalització
- la rapidesa del canvis
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doc6 i la gestió de continguts

- Any 1988:
- centrats en biblioteques i bibliotecaris.
- les necessitats més “clàssiques”: automatitzar

la biblioteca, CD-ROMs

- Avui: 
- les demandes arriben des de diferents 
professionals
- de “gestionar la biblioteca” a “gestionar la 
informació i el coneixement corporatiu”
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doc6 i la gestió de continguts

- Ara fa 17 anys, un 90% dels nostres 
interlocutors eren els bibliotecaris
- Avui, menys d’un 50% són bibliotecaris

Qué ha passat?
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Qué ha passat?
Nou escenari, amb molts i diferents protagonistes

- la importància del que es genera dins de l’organització. 
On estan centrats molts bibliotecaris, encara ara?
- el rol de la tecnologia
Els nostre interlocutors són:

- Responsable d’organització
- Gerents
- Responsables de comunicació
- Responsables informàtics

Els directius, de mitjana edat, deleguen en els 
informàtics
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Algunes conseqüències

- Eines informàtiques sobredimensionades
- Projectes que no s’acaben consolidant

- No s’ajusten a les necessitats: no hi ha anàlisi de 
requeriments de clients
- Confusió en les possibles solucions: ECM, CMS, 
SGD, RM, EDM, etc.
- No s’ha tingut en compte la formació del personal
- No s’ha tingut en compte el canvi de cultura o els 
canvis en l’organització
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Evolució del mercat

- De pocs protagonistes a molts protagonistes amb 
professions i formacions diferents
- De solucions “globals” a solucions verticals: 
desplegament de sigles
- De pocs productes, i per a grans corporacions, a 
solucions per entorns més petits i amb menys recursos
- De tecnologia importada a tecnologia pròpia
- D’eines tancades a tecnologia i formats oberts (XML)
- Altres aspectes: el cicle de vida, la recuperació de la 
inversió, ...
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Els tres conceptes de la taula d’avui

- Llenguatges documentals: vinculat des de fa anys a 
la nostra professió. Eines per a cerques més pertinents.

La nostra experiència:
La “perversió” de Google
Taxonomies web
Les dificultats en les metadades (pensar en altres 

solucions)
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Els tres conceptes de la taula d’avui

- Gestió de continguts digitals: pot incloure diferents 
aspectes: ordenació a la xarxa, el control de versions, els 
fluxes de treball, ...

La nostra experiència:
Cada cop hi ha més necessitats d’”organitzar” les 

xarxes. 
Tenir pautes corporatives: qué faig amb els 

correus?
Com ho guardo? On ho poso?
En empreses, la digitalització d’albarans, imatges
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Els tres conceptes de la taula d’avui

- Arquitectura de la informació: organitzar y concretar 
els esquemes de navegació en un sistema 
d’informació, estructurar i classificar lloc web per ajudar 
a trobar la informació, facilitar l’accés als continguts de 
manera intuïtiva (Rosenfeld).

La nostra experiència:
El perill del dissenyadors!
Un excés d’elements dinàmics
Sovint dissenyada més “de cara a la galeria” que 

pensant en la seva utilitat
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El futur?

- Més enllà d’informació: el coneixement 
- Sistemes més amigables
- Més possibilitats d’integració
- De informació a “comunicació”: la “NetGeneration”
- Web2, RSS: tothom publica
- “Open access” (exemple:scirus, amazon..)
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El Model COGNOS

Objectiu: 
Un model que es pugui aplicar en contextos diferents.
Que faci créixer les organitzacions
Que faci créixer als professionals dins de les 
organitzacions

Tres elements comuns:
- una visió global de l’organització
- els processos vitals
- documentació, informació, coneixement
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El El Model CognosModel Cognos i i ll’’aportaciaportacióó de valorde valor

El Coneixement: un factor clau de supervivència. El que 
avui es compra o es ven és coneixement.

- De gestionar informació a gestionar coneixement
- els processos “vitals”
- el factor humà
- la cultura organitzacional
- els mapes del coneixement
- la formació, comunicació,....
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El Model COGNOS: Les concrecions

- Cognos EMPRESA
- Cognos SALUD
- Cognos MUSEUM
- Cognos LEGIS
- Cognos URBIS®

Etiqueta EUREKA de I+D (2003)
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Direcció

InformàticsDocumentalista

El rol del professionals
Actuar com a consultor dins de l’organització
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El rol dels professionals

Preguntes obligades:
- Quin és “el negoci” de la meva organització.
- Quins són els seus objectius, les seves prioritats
- Quins són els processos vitals
- Com puc aportar valor
- Com puc contribuir al seu creixement
- Què necessita la direcció
- Quines són les persones clau. Amb qui m’he d’aliar.
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El rol dels professionals

En definitiva:

- Sortir de la biblioteca
- Tenir una visió global de l’organització

- Contribuir a incrementar el capital intel.lectual de 
l’organització

- Contribuir a que l’organització aconsegueixi els seus 
objectius
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Gràcies per la invitació

Gràcies per l’atenció


