
 

 
 

CRAI: Unitat de Procés Tècnic 

 

 

 



Presentació 

La Unitat de Procés Tècnic és una de les unitats 
tècniques transversals del Centre de Recursos per 
a l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI) de la 
Universitat de Barcelona.  

 

 



La missió de la Unitat de Procés Tècnic és:  

 
• Assegurar el tractament de tots els recursos 

d’informació del CRAI de la manera més 
eficient i eficaç i facilitar-ne l’accés per a 
qualsevol aplicació que els gestioni. 

• Administrar, mantenir i optimitzar el catàleg 
en línia i l’aplicació que el gestiona. 

• Donar suport tècnic i tecnològic a les 
necessitats del CRAI per a temes de gestió de 
recursos de informació. 
 
 

Missió 



Funció 

Serveis 

Catalogació Normalització 

Integració 

Automatització 

 
Formació i 
coordinació 

 



   La Unitat de Procés Tècnic és 
   responsable de: 

 

 

La catalogació de tots els recursos d’informació 
del CRAI segons els  diferents formats de 
metadades que requereixen les diverses 
aplicacions i entorns de contingut dels registres.   

 

Funció 

Serveis 

Catalogació 



   La Unitat de Procés Tècnic és 
   responsable de catalogar a: 

 

• Catàleg UB   

 

• Repositori institucional   

  

• Repositori patrimonial BiPaDi     

  

• Repositoris cooperatius   

 

 

 

Funció 

Catalogació 



   La Unitat de Procés Tècnic és 
   responsable de:  

 

 

L’estudi i elaboració de pautes de descripció i 
accés segons els estàndards vigents, així com   
la creació d’eines de normalització per a facilitar 
la identificació i l’accés als recursos d’informació 
en els diferents entorns. 

 

Funció 

Normalització 



   La Unitat de Procés Tècnic és 
   responsable de: 

 

 

L’accés normalitzat a tots els recursos 
d’informació del CRAI mitjançant:  

 Thesaurus UB per a l’accés temàtic  

 Autoritats UB per a l’accés per noms d’autors i 
entitats  

   

 

Funció 

Serveis 

Normalització 

http://www.bib.ub.edu/fileadmin/tesaurus/
http://www.bib.ub.edu/fileadmin/autoritats/


   La Unitat de Procés Tècnic és 
   responsable de: 

 

La consulta web de Thesaurus UB i Autoritats UB  

 

Funció 

Serveis 

Normalització 

http://www.bib.ub.edu/fileadmin/tesaurus/
http://www.bib.ub.edu/fileadmin/autoritats/


Funció 

Serveis 

      La Unitat de Procés Tècnic és 

      responsable de:  

 
 

El manteniment i millora del Sistema de Gestió 

de Biblioteca i la interfície de cerca del Catàleg 

UB. 
 

L’oferiment de suport tècnic i tecnològic per a 

donar solucions a les necessitats del CRAI amb 

l’automatització de processos i l’elaboració de 

procediments. 

 

  

Automatització 



Funció 

Serveis 

       La Unitat de Procés Tècnic és 

       responsable de:  

 

La integració de serveis i eines pròpies i 

externes:  

 Per a proporcionar l’accés permanent als recursos 

electrònics a través dels enllaços de catàleg. 

 Per a oferir serveis associats a “El meu compte” del 

catàleg. 

 Per a enriquir el catàleg amb continguts externs. 

  

Integració 



Funció 

Serveis 

   La Unitat de Procés Tècnic és 
   responsable de:  

 

 

La formació i coordinació de tot el personal del 
CRAI implicat en temes relacionats amb el 
tractament dels recursos, la gestió dels fons, 
l’automatització de processos i el manteniment 
del catàleg.  

  

 
Formació i 
coordinació 

 



Suport 

Serveis 

La Unitat de Procés Tècnic dóna suport al CRAI 
mitjançant: 
 

 Les dades estadístiques i indicadors relatius al creixement 
de la col·lecció del CRAI en el Catàleg UB.  

 La millora dels procediments de treball a partir de 
l’automatització de tasques, l’elaboració de pautes i 
procediments, la coordinació amb les biblioteques i la 
formació. 

 L’assessorament i coordinació amb altres unitats 
transversals per qüestions de formats de metadades i de 
descripció i accés als recursos dels repositoris digitals. 

 La cooperació externa amb el CSUC per tots els temes 
relacionats amb el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de 
Catalunya (CCUC) i els seus serveis associats. 

 

  



 

 

 

Moltes gràcies! 
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