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0. Introducció

Objectius de la presentació:

• Prendre consciència de la importància de la informació continguda en els
registres de cara a la seva explotació en l’OPAC, que és la interfície on
opera l’usuari (Client vs OPAC).

• Aclarir la configuració i ús de determinats camps a partir de Millennium.
• Explicar el funcionament de determinades eines complementàries al

catàleg que s’han integrat a l’OPAC.

En últim terme:
� Apropar l’OPAC als catalogadors.
� Potenciar el seu paper de referents a cada biblioteca.



1. Camps de Marc21 i Millennium rellevants a l’OPAC
1.1. REGISTRES BIBLIOGRÀFICS. Camps fixos de Millennium 

Funcionalitats principals: 
1. L’extracció d’estadístiques des del mòdul específic de Millennium. 

Són els únics camps que operen en aquest sentit. 
2. La creació d’scope s o col·leccions de recursos continguts en el 

catàleg complet amb l’objectiu de restringir la cerca per determinades 
categories, decidides pel CRAI en funció del seu interès institucional.



1.1. REGISTRES BIBLIOGRÀFICS. Camps fixos de Millennium (2)

Idioma: Conté valors de MARC21 i està orientat a la limitació de la cerca
avançada per aquest concepte.

Ubicación: Conté 3 tipus de codis orientats a la configuració de
diferents scopes o col·leccions:

1. Codis de les biblioteques físiques del CRAI. Es mostren al
desplegable de l’OPAC, per tal de restringir la cerca per
localització.

2. Codis per als recursos en línia : b70 (Accés lliure) i b90 (Accés
restringit). Permeten distingir internament el tipus d’accés del
recurs segons sigui o no de pagament. Es mostren a l’OPAC amb
un únic nom: Accés en línia (com si es tractés d’una biblioteca
més).

3. Un codi per a les Revistes Científiques UB (b80). Permet crear
un portal que és en realitat una pàgina html que aplega i dona
accés als títols d’aquesta col·lecció virtual.

1. Camps de Marc21 i Millennium rellevants a l’OPAC



1. Camps de Marc21 i Millennium rellevants a l’OPAC
1.1. REGISTRES BIBLIOGRÀFICS. Camps fixos de Millennium (3)

B Código 3 : Conté múltiples valors propis de la 
UB, amb dues finalitats diferents: 

1. Esborrar registres o amagar-los de l’OPAC 
(Delete, Suppres, Wait, Review).

2. Crear determinades col·leccions de cara a la 
limitació de la cerca  (també accessibles des 
d’un portal propi): 

− Fons Antic (B Código 3 = a+b+p+q).
Inclou els del S. XIX i els d’accés en
línia.

− Tesis UB (B Código 3 = t+s). Inclou les
tesis en línia.

− Recursos en línia (B Código 3 = e).
Exclou Fons Antic i Tesis UB



1. Camps de Marc21 i Millennium rellevants a l’OPAC
1.1. REGISTRES BIBLIOGRÀFICS. Camps fixos de Millennium (4)

Niv Bib: Conté valors de MARC21. Amb el 
codi s (publicacions en sèrie) s’ha creat 
l’scope o col·lecció de revistes, també 
accessible des d’un portal propi. 

– Revistes (Niv Bib = s). Inclou les 
revistes electròniques.

Tipo Material : Conté valors de MARC21 i 
d’altres afegits per interès de la UB i 
consensuats amb el CCUC.  Permet: 

1. La delimitació de la cerca avançada 
per les categories visibles al 
desplegable.

2. La creació de la col·lecció
Cartoteca (Tipo Material = e, f), 
amb portal propi. 

3. Associar una icona que identifica 
visualment la tipologia del document 
en la pantalla de resultats.



1.Camps de Marc21 i Millennium rellevants a l’OPAC
1.1. REGISTRES BIBLIOGRÀFICS. Camps fixos de Millennium (5)

_______________________________________________________________________________________________________________________



1.Camps de Marc21 i Millennium rellevants a l’OPAC
1.1. REGISTRES BIBLIOGRÀFICS. Camps fixos de Millennium (6) 



1.Camps de Marc21 i Millennium rellevants a l’OPAC
1.1. REGISTRES BIBLIOGRÀFICS. Camps fixos de Millennium (7) 



1. Camps de Marc21 i Millennium rellevants a l’OPAC

1.1. REGISTRES BIBLIOGRÀFICS. Camps fixos de Millennium (8)  

Configuració dels scopes i les icones del tipus de material

– Des del mòdul d’administració de Millennium: 
• Creació dels scopes, a partir dels valors dels camps fixos implicats. 
• Aparició de les icones, a partir de l’associació de les imatges als tipus de 

material corresponents. 

– Addicionalment, al CRAI s’ha creat  un portal d’accés específic per a 
cada scope o col·lecció. Són pàgines html triplicades en cada cas, en 
relació als idiomes del web del CRAI. 

– Els scopes només limiten les cerques, són subconjunts que formen 
part d’un tot, el catàleg complet. No es poden configurar com catàlegs 
independents,



1. Camps de Marc21 i Millennium rellevants a l’OPAC

1.2. REGISTRES BIBLIOGRÀFICS. Camps variables de MA RC21

• 001 - Lligam amb el CCUC
– Camp pensat per establir un vincle directe entre cada registre dels catàlegs 

locals i el seu corresponent del catàleg col·lectiu. 
– El vincle registre a registre des del CCUC clàssic no existia fins ara perquè no 

tots els registres tenien 001. Aquest vincle s’establia amb l’aplicació Webbridge 
d’Innovative, mantinguda pel CBUC, que cercava el registre del CCUC en els 
catàlegs locals per l’ISBN o, en el seu defecte, per paraules clau del títol.

– Amb la interfície Encore del PUC, la 001 és imprescindible per enllaçar 
cada registre del CCUC amb els corresponents registres dels catàlegs locals. 

– Actualment el CCUC clàssic ja enllaça els seus registres amb els 
corresponents dels catàlegs locals pel camp 001.

• 260 (i 264) – Lloc, editor i data de publicació
– El lloc d’edició i el nom de l’editor són recuperables per paraula clau.
– El nom de l’editor (|b) i la data de publicació (|c) permeten delimitar la cerca a 

l’OPAC.



1.Camps de Marc21 i Millennium rellevants a l’OPAC
1.2. REGISTRES BIBLIOGRÀFICS. Camps variables de MA RC21 (2)



1. Camps de Marc21 i Millennium rellevants a l’OPAC

1.2. REGISTRES BIBLIOGRÀFICS. Camps variables de MA RC21 (3)

• 856 – Camp d’accés al recurs en línia. Aquest accés pot ser: 

– Al mateix recurs digital que es descriu.
– A la versió digital del document analògic que es descriu.

L’enllaç es realitza des del text de la nota pública (|z) que es mostra a l’OPAC, i que 
s’ha normalitzat per tal de: 

– Distingir el tipus d’accés (lliure, restringit, consorciat)
– Incorporar les paraules que el javascript interpreta com a condicions per a mostrar 

o no el botó de l’SFX a l’OPAC, en funció de si el recurs s’ha inclòs o no a la base 
de dades del Recercador. 



1.Camps de Marc21 i Millennium rellevants a l’OPAC
1.2. REGISTRES BIBLIOGRÀFICS. Camps variables de MA RC21 (4) 

Recursos  digitals:

Document analògic amb versió digital:



1. Camps de Marc21 i Millennium rellevants a l’OPAC

1.2. REGISTRES BIBLIOGRÀFICS. Camps variables de MA RC21 (5)

• 949 - Donacions i fons especials
– Camp local reservat per anotar les donacions rellevants i els fons especials.
– Objectiu: recuperar aquesta informació per paraula clau ja que no es pot fer 

des del registre d’exemplar.
– El camp s’amaga a l’OPAC, però la informació és vis ible perquè també 

s’incorpora en el registre d’exemplar i en el regis tre de holding . 
– En els registres de fons antic, la 949 és molt important perquè recull la 

informació dels exemplars únics, per tant, no s’ha amagat fins que aquesta 
informació estigui incorporada en els corresponents registres d’exemplar.  



1. Camps de Marc21 i Millennium rellevants a l’OPAC
1.2. REGISTRES BIBLIOGRÀFICS. Camps variables de MA RC21 (6) 

Informació de la 949 en el camp Nota pública del registre d’exemplar



1. Camps de Marc21 i Millennium rellevants a l’OPAC
1.3. REGISTRES BIBLIOGRÀFICS. Visualització a l’OPAC

Criteris del canvi: 
– Simplicitat i rapidesa en l’accés a tota la informació (eliminació de pestanyes).
– Eliminació de duplicitats d’informació entre el registre breu i el registre complet.
� Pantalla única per al registre bibliogràfic i els exemplars o holdings.

– Eliminació de camps irrellevants per l’usuari.

– Ordenació dels camps segons aquest ordre de prioritats: 
1. Camps principals d’identificació del document (autor, títol i publicació)
2. Accés al document en línia (molt destacat)
3. Altres camps d’identificació (edició, numeració i freqüència de revistes). 
4. Matèries
5. Altres autors i títols
6. Notes (al final perquè no divideixin el registre quan contenen molta 

informació)
7. Altres (empremta, ISBN, DL, etc.)

– Icones a la dreta del registre per equilibrar estèticament el conjunt. 



1. Camps de Marc21 i Millennium rellevants a l’OPAC
1.3. REGISTRES BIBLIOGRÀFICS. Visualització a l’OPAC  (2)

Ordre per grup de camps: 
1. a. Autor (100, 110, 111)
2. t .Títol (130,  240, 245)
3. p. Publicació (260,  264, 752)
4. y. URL (856)
5. e. Edició (250)
6. j. Escala mapes, numeració i freqüència revistes (255, 362, 310, 321) 
7. x. Títol anterior (780)
8. z. Títol posterior (785) 
9. s. Col·lecció (8XX)
10. w. Relació (773)
11. r. Descripció física (3XX)
12. d. Matèries (6xx)
13. b. Autor secundari (700, 710, 711)
14. u. Títol secundari (2XX, 730, 740)
15. n. Nota (5XX)
16. l. Empremta (026) 
17. i. Número estàndard (02X)
18. y. Altres (017, 945)



1.Camps de Marc21 i Millennium rellevants a l’OPAC
1.3. REGISTRES BIBLIOGRÀFICS. Visualització a l’OPAC  (3)



1. Camps de Marc21 i Millennium rellevants a l’OPAC
1.4. REGISTRES BIBLIOGRÀFICS. Configuració de la vi sualització 

a l’OPAC

L’estructura de la pantalla completa del registre es controla des d’una 
pàgina html de Millennium (bib_display.htm), que permet flexibilitat en el 
disseny i contingut a partir d’elements estàtics (html) i elements dinàmics 
(scripts de Millennium i scripts externs) 

La ordenació dels camps, els noms de les etiquetes i els literals dels 
indicadors es controla des d’altres pàgines (webpub.def), en els diferents 
idiomes de l’OPAC. Es pot modificar l’ordre dels grups de camp, però no 
l’ordre numèric de les etiquetes de cada grup.  



1. Camps de Marc21 i Millennium rellevants a l’OPAC
1.5. REGISTRES D’EXEMPLARS. Camps visibles a l’OPAC

CLIENT OPAC
Ubicación � Ubicació
Topográfico � Topogràfic
Volumen � Volum
Codi barras � Codi de barres
Estado � Estat
Mensaje OPAC  � Tipus de préstec
Nota pública    � Nota 



1. Camps de Marc21 i Millennium rellevants a l’OPAC
1.6. REGISTRES D’EXEMPLARS. Ordenació dels camps de ls exemplars 

d’una ubicació

• Ordenació per defecte: Nom alfabètic de la Ubicació � Topogràfic � Volum



1. Camps de Marc21 i Millennium rellevants a l’OPAC

1.6. REGISTRES D’EXEMPLARS. Ordenació dels camps de ls 
exemplars d’una ubicació (2)

• Canvi d’ordenació : dues possibilitats en cas d’obres en molts volums: Per 
Volum o bé per Topogràfic.

• Només cal anar a la pantalla d’exemplars del Client i fer clic a la pestanya 
Topogràfic o Volumen (ordre ascendent o descendent) i gravar la configuració 
des del Modificar / Conservar orden .

•



1. Camps de Marc21 i Millennium rellevants a l’OPAC

1.7. REGISTRES DE HOLDINGS. Camps visibles a l’OPAC

Ubicación � Localització
Topográfico 886|h � Topogràfic
Fondos 866 � Fons
Nota � Nota

OPAC:

CLIENT:



1.7. REGISTRES DE HOLDINGS. Camps visibles a l’OPAC (2: kàrdex )

• Només surt l’últim número rebut

1. Camps de Marc21 i Millennium rellevants a l’OPAC



1. Camps de Marc21 i Millennium rellevants a l’OPAC

1.8. REGISTRES D’AUTORITATS. Camps visibles a l’OPA C

Camps 1xx -encapçalament � queden només reflectits per les entrades dels 
bibliogràfics que els porten 

Camps 4xx -referències v. � creen el lligam a l’encapçalament acceptat

Cerca distintiva:Cerca aproximada:



1. Camps de Marc21 i Millennium rellevants a l’OPAC

1.8. REGISTRES D’AUTORITATS. Camps visibles a l’OPA C (2)
Camps 5xx-referències v.t.      � creen el lligam a l’encapçalament relacionat



1. Camps de Marc21 i Millennium rellevants a l’OPAC

1.8. REGISTRES D’AUTORITATS. Camps visibles a l’OPA C (3)

Camps 7xx-d’enllaç de l’encapçalament � creen el lligam des d’un 
encapçalament acceptat en altres tesaurus o fitxers d’autoritat a l’acceptat en el 
nostre catàleg

Cerca distintiva:Cerca aproximada:



1. Camps de Marc21 i Millennium rellevants a l’OPAC

1.8. REGISTRES D’AUTORITATS. Camps visibles a l’OPA C (4)

Camp 680 $i– nota general pública � proporciona informació complementarìa 
quan s’hi accedeix des de les referències



1. Camps de Marc21 i Millennium rellevants a l’OPAC

1.8. REGISTRES D’AUTORITATS. Camps visibles a l’OPA C (5)

Camp 680 nota general pública – visualització des de les referèncie 7xx

Quan hi ha possibilitat de fer una cerca distintiva



1. Camps de Marc21 i Millennium rellevants a l’OPAC
1.8. REGISTRES D’AUTORITATS. Camps visibles a l’OPA C (6)
Subcamp de control en les traces i referències  (|w)

1r caràcter, posicio 0: explica a l’OPAC la relació  entre les diferents referències i un 
encapçalament

a - Encapçalament anterior  (CA)

b - Encapçalament posterior (CA)

d - Sigles



1. Camps de Marc21 i Millennium rellevants a l’OPAC
1.8. REGISTRES D’AUTORITATS. Camps visibles a l’OPA C (7)
Subcamp de control en les traces i referències  (|w)

1r caràcter, posicio 0: explica a l’OPAC la relació  entre diferents referències i  un 
encapçalament

g - Terme genèric (TH)

h - Terme específic  (TH)

n - No aplicable (quan cal omplir posicions posteriors)



1. Camps de Marc21 i Millennium rellevants a l’OPAC
1.8. REGISTRES D’AUTORITATS. Camps visibles a l’OPA C (8)
Subcamp de control en les traces i referències  (|w)

4t caràcter, posició 3:  amaga la ref.  a l’OPAC

a - No visualitzada



2. PUC: Contribució dels registres al sistema centr al

REGISTRE BIBLIOGRÀFIC PUC :

– El registre del CCUC ha de tenir: 
• Camp 001
• Una ubicació que contribueixi al PUC, com a mínim
• Bcodigo3 que contribueixi al PUC (s’exclouen: delete, wait, inactivo, etc.)



2. PUC: Contribució dels registres al sistema centr al

REGISTRE D’EXEMPLAR PUC:
– El registre bibliogràfic del catàleg local o del CCUC ha d’estar al PUC
– El registre d’exemplar local ha de portar: 

• Una ubicació que contribueixi al PUC
• Un estat que contribueixi al PUC (s’exclouen: Consulta en sala, Perdut, 

etc.)



2. PUC: Contribució dels registres al sistema centr al

REGISTRE DE HOLDING PUC:

– El registre bibliogràfic del catàleg local o del CCUC ha d’estar al PUC 
– El registre de Holding ha de portar: 

• Una ubicació que contribueixi al PUC.
• Scodigo4 que contribueixi al PUC (s’exclou: Suppress)

Actualment, per problemes tècnics, els registres de holdings no 
contribueixen al PUC



2. PUC: Contribució dels registres al sistema centr al

REGISTRE BIBLIOGRÀFIC NOU AL CCUC :
– El registre puja al PUC l’endemà de la seva creació:

• Quan tingui etiqueta 001 (posada a la nit automàticament)
• Quan no tingui una ubicació com ara none.

• Quan no tingui posat un Bcodigo 3 com ara delete, review, etc.  

NOVA UBICACIÓ AL REGISTRE DEL CCUC
– La ubicació del bibliogràfic apareix immediatament a +Biblioteques.
– La informació sobre els exemplars depèn de l’actualització als catàlegs locals. 

(normalment l’endemà de la creació del registre d’exemplar al catàleg local).
– La informació sobre els holdings no apareix al PUC.



3. Eines d’integració i accés als recursos electròn ics

– Què són? Tecnologies complementàries desenvolupades per integrar la 
informació en l’entorn de l’usuari.

– Objectiu : Accedir als continguts de les revistes i bases de dades 
metacercables. Mantenir informació actualitzada sobre l’estat de la col·lecció i la 

disponibilitat de nous números quan la diversitat de proveïdors ho fa complicat.

– Quines són?
• Sistemes de resolució d’enllaços (SFX d’Ex-Libris).
• Metacercadors ( Metalib d’Ex-Libris).
• Protocols o estàndards  (OpenURL).
• Sistemes de gestió de recursos electrònics (ERM). No n’hi ha al CRAI.
• Portals de descoberta (Encore). No n’hi ha al CRAI.
• Sistemes d’autenticació (LDAP).



3. Eines d’integració i accés als recursos electròn ics
3.1. SFX: 

– Què fa?
• Enllaça cada registre de revista electrònica de l’OPAC amb un menú de 

serveis on s’indica a través de quins proveïdors es pot accedir al text 
complet, la cobertura i el tipus d’accés de les revistes.

– Què requereix?
• La gestió per part d’Ex-Libris de la Knowlege Base.
• L’activació dels recursos subscrits consorciadament per part del CBUC, i 

dels subscrits individualment per part de cada institució del CBUC.
• Una URL normalitzada segons l’estàndard OpenURL
• La incorporació d’un script a la pàgina de configuració de l’OPAC per tal que 

es mostri el botó d’enllaç a les revistes digitals incloses
– Què permet?

• Accedir al text complet dels articles, a sumaris i a resums. 
• Cercar pel títol de l’article a partir de la referència bibliogràfica. 
• Exportar els resultats i enllaçar amb pàgines del CRAI (PI, etc.)
• Extreure estadístiques d’ús. 

– Quines limitacions té?
• No informa sobre les llicències d’ús.
• El temps de desfasament obliga a incloure la URL de l’editor.



3. Eines d’integració i accés als recursos electròn ics

3.1. SFX. Aparició del botó a l’OPAC

− Condicions per mostrar el botó de l’SFX (llibres i revistes):
• Que el recurs estigui inclòs a l’SFX.
• 856|z amb “Accés consorciat” / “Accés restringit” / “Accés  lliure” +  020 

ISBN / 022 ISSN � cerca  ISSN/ISBN
• 856|z amb “Accés consorciat” / “Accés restringit” / “Accés  lliure” +  945 �

cerca  títol

– Condicions per a no mostrar el botó de l’SFX :
• Que el recurs no es trobi a l’SFX
• Que el registre contingui qualsevol altre text a 856|z

– Exemples 856|z : 
• Accés directe restringit als usuaris de la UB (editor, no SFX)
• Accés lliure pel ReCercador (base de dades incorporada al Metalib)
• Accés restringit als usuaris de la UB (recurs de compra UB a l’SFX)
• Accés consorciat per als usuaris de la UB (recurs de compra CBUC a l’SFX)



3. Eines d’integració i accés als recursos electròn ics 
3.1. SFX. Aparició del botó                 a l’OPA C. Exemple

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

recercador

Sense accés a SFX:

Amb accés a SFX:



3. Eines d’integració i accés als recursos electròn ics
3.2. Metalib:

− Què fa?
• Proporciona un portal per adreçar la petició de l’usuari a les múltiples bases 

de dades, portals de llibres i revistes subscrites que són metacercables, 
rebre els resultats i integrar-los en una única llista.

– Què requereix?
• Que els proveïdors exposin els seus catàlegs i donin la possibilitat de cercar 

en el seu sistema des d’altres aplicacions informàtiques.
• Protocols basats en l’intercanvi de peticions i respostes XML, com ara 

SRW/SRU.
• Parametrització segons els perfils d’usuaris de la institució. 

– Què permet?
• Multicerca als recursos seleccionats.
• Cerca per grups temàtics en línia amb els ensenyaments de la UB.
• Personalització (creació de llistes, exportació, alertes, etc.)

– Quines limitacións té?
• Cerca poc intuïtiva
• Multiplicitat de servidors i interfícies en constant desenvolupament (Metalib 

Plus fa una única cerca a Primo Central que conté totes les bbdd 
subscrites).



3. Eines d’integració i accés als recursos electròn ics

3.3. El                       (cercador de recursos electrònics) del CRAI

– Engloba els dos programes: 

• Metalib, com a metacercador i portal de les bases de dades i 
plataformes dels proveïdors subscrites, les bases de dades 
propietàries i totes les que es vulguin incloure. 

• SFX, com a gestor d’enllaços dels llibres i les revistes electròniques 
subscrites i contingudes en la seva base de dades, que permet a 
l’usuari l’accés al text complet seleccionant el proveïdor.

– Només SFX s’integra a l’OPAC.



3. Eines d’integració i accés als recursos electròn ics

3.3. El                       (cercador de recursos electrònics) del CRAI (2)
SFX



3. Eines d’integració i accés als recursos electròn ics

3.4. LDAP (Lightweigth Directory Access Protocol)

− Què fa?
• Identifica els usuaris d’una institució mitjançant una única clau, per exemple

el correu electrònic.
– Què requereix?

• Un directori de registres d’usuaris.
• Una passarel·la des del catàleg (script a la pàgina bib_display.htm de

Millennium
– Què permet?

• Accedir a el meu compte i a tots els serveis en línia del catàleg.
• Amb la incorporació d’un Proxy amb control LDAP els usuaris poden accedir

als recursos en línia subscrits per la institució.
• Amb la implementació del nou Proxy, prevista per setembre de 2013, la

institució podrà seguir les passes de les operacions dels usuaris per tal
d’obtenir estadístiques d’ús dels recursos.

– Altres sistemes
• WAM (Web Access Management) d’Innovative, que actua com un Proxy que

permet als usuaris connectats des de fora de la xarxa institucional consultar
les bases de dades d’accés restringit als ordinadors situats dins de la
mateixa.
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4.1. Cobertes i Sumaris

− Què fa?
• Connectar automàticament amb la base de dades dels proveïdors de 

cobertes i/o Sumaris contractats, i incorporar la imatge al registre del 
catàleg a partir de l’ISBN coincident amb el del proveïdor.

• Connectar amb el servidor de cobertes del CBUC, en cas d’imatges pròpies 
o disponibles lliurement, a partir del número coincident del camp 023.

− Què requereix?
• Contracte amb un proveïdor de cobertes, i incorporació de l’ISBN (només

funciona amb el |a del 1er camp 020).
• Incorporació en el registre bibliogràfic del camp 023 d’un número coincident

amb el nom de la imatge que es puja al servidor de cobertes del CBUC,
preparat a tal efecte (només funciona si no hi ha un camp 020).

– Què permet?
• Posar-li cara al llibre que es descriu.
• Millorar la seva identificació per part de l’usuari.
• Accedir als sumaris per poder avaluar el seu contingut. 
• Fer més atractiu el catàleg.
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4.2. 
– Què fa?

• Gestionar referències bibliogràfiques via web. 

– Què requereix?
• La configuració de determinades opcions web de Millennium i la inserció

d’un javascript en la pàgina bib_display.htm.

– Què permet?
• Crear una base de dades bibliogràfica per emmagatzemar referències 

importades o afegides manualment. 
• Organitzar les referències en forma de carpetes. 
• Generar automàticament bibliografies en diferents formats a partir de les 

referències guardades i exportar-les fàcilment a un document de text. 
• Publicar les bibliografies en Internet mitjançat RefShare.
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4.3. 

– Què fa?
• Connectar el catàleg amb altres àmbits. 

– Què requereix?
• La configuració de les diferents icones de les xarxes socials, amb les seves

URLs en la pàgina bib_display.htm de Millennium.

– Què permet?
• Compartir enllaços del catàleg a les diferents xarxes socials i comptes de 

correu.  
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4.4.
− Què fa?

• Cercar a la base de dades de Google per l’ISBN del registre. Quan 
el troba, mostra el botó i enllaça amb una vista prèvia del  
document  o bé amb el text complet, quan s’ha digitalitzat tot el 
llibre. 

− Què requereix?
− Descarregar un programa com a complement del Firefox
− Incorporar el javascript de Google en la pàgina bib_display.htm de

Millennium
– Què permet?

• Avaluar la idoneïtat del document per part de l’usuari en relació als 
seus interessos.

• Accedir al text complet del document
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4.5. Codi QR (Quick Response Code)

– Què fa?
• Emmagatzemar informació (text, URL, SMS, etc.) en una matriu de punts 

bidimensional, a la manera d’un codi de barres però amb capacitat per 
milers de caràcters. 

– Què requereix?
• Un dispositiu digital de captura d’imatges, com ara una càmera de fotos 

d’un mòbil o una webcam (usuari). 
• Un programari específic lector de codis qr (usuari). 
• La incorporació d’un javascript en la pàgina bib_display.htm de Millennium. 

– Què permet?
• Consultar el catàleg (Cerca ràpida) o un registre concret amb un únic clic, 

sense necessitat d’escriure la URL.
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4.6. El catàleg des del mòbil

– Què fa?
• Accedir al catàleg des d’un dispositiu mòbil mitjançant la introducció de la 

seva URL o la lectura de la imatge QR (a la pantalla de cerca ràpida). 

– Què requereix?
• L’elaboració d’un full d’estil específic.
• La incorporació d’un javascript en la pàgina bib_display.htm de Millennium 

que detecta un full d’estil especial per a un dispositiu diferent al de 
l’ordinador.

– Què permet?
• Utilizar totes les funcionalitats del catàleg des del mòbil.
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4.6. El catàleg des del mòbil (2)
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4.7. Noves adquisicions bibliogràfiques al catàleg

– Què fa?
• Enllaçar a una pàgina web generada des de Millennium. 

– Què requereix?
• Programar l’Scheduller de Millennium per obtenir cada mes un llistat per 

biblioteca en base a una consulta amb els exemplars de cada ubicació amb 
estat Novetat, i una altra de bibliogràfics en línia (b70 i b90).

• Esborrar a finals de cada mes l’estat Novetat dels exemplars creats 
anteriorment (i incorporar l’estat corresponent al tipus d’exemplar).

• Configurar l’opció corresponent al mòdul d’opcions web de Millennium.

– Què permet?
• Informar els usuaris de les noves adquisicions, des de l’OPAC, i també per 

subscripció a RSS (Really Simple Syndication)
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4.7. Noves adquisicions bibliogràfiques al catàleg ( 2)
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4.7. Noves adquisicions bibliogràfiques al catàleg ( 3)
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4.8. Altres funcionalitats estudiades per a integra r a l’OPAC del 
CRAI: Catalogue Enhancements de Librarything for Libraries 
(LFTL)

– LTFL permet la visualització a l’OPAC dels continguts socials (etiquetes, 
ressenyes, obres similars...) recollits i filtrats per Librarything, i relacionats amb 
els registres corresponents del propi catàleg a través de l’ISBN . 

– Al llarg de la primera meitat de l’any 2012 es va portar a terme un estudi a 
Procés Tècnic, amb la col·laboració de personal de les biblioteques, sobre els 
avantatges i inconvenients de la integració del paquet Catalogue 
Enhancements amb un resultat negatiu, per les raons exposades al 
corresponent informe final del projecte 
(http://intranet.crai.ub.edu/sites/default/files/lliurar/grecursos/cat/relacio-
biblios/Informe_LTFL.pdf).



Moltes gràcies!


