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2. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS
2.1

INTRODUCCIÓ

En aquest document es descriuran els objectius i la informació necessària de com utilitzar el
sistema de biblioteques escolars AbiesWeb per a la gestió dels fons escolars de la biblioteca del
centre.

2.2

OBJECTIUS

L'objectiu primordial d'aquest manual és ajudar i guiar al bibliotecari del centre a utilitzar el
sistema AbiesWeb obtenint informació de fons, exemplars, préstecs i moltes més funcionalitats
entre les quals destaca:




2.3

Gestió del catàleg: fons i exemplars.
Gestió de lectors.
Gestió de préstecs.

CONEIXEMENTS NECESSARIS

Els coneixements mínims que han de tenir les persones que operaran les pàgines i hauran
d'utilitzar aquest manual són:






Coneixements bàsics d'Internet.
Coneixements bàsics de Navegació Web.
Coneixements bàsics sobre el maneig d'aplicacions web.
Coneixements bàsics de Windows o de qualsevol sistema operatiu (Linux, MAC-OS, etc)
amfitrió.
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3. GUIA DIRIGIDA PER A L’USUARI
Com a usuari Bibliotecario d’AbiesWeb, podràs accedir al catàleg de fons per consultar-ho i
gestionar-lo (altes, préstecs, modificar exemplars, esborrar); consultar els fons bibliogràfics des
dels catàlegs remots o altres catàlegs per realitzar cerques especialitzades i importar al dipòsit
auxiliar, buscar en el catàleg; gestionar préstecs, devolucions i reserves; donar d'alta a lectors,
fer consultes i gestionar-los; crear butlletins i notícies...

Fig. 1: Menús de l’usuari Bibliotecario

Actualment cada centre compta amb un sol usuari Bibliotecario. Si es vol comptar amb més
persones que tinguin aquest perfil, ha de sol·licitar-se a l'administrador de l'aplicació.

3.1

ENTRADA A L’APLICACIÓ

Depenent del tipus d’instal·lació que s’hagi fet (centralitzada per la conselleria o individual en el
propi centre) hi ha dues maneres d’accedir a l’aplicació:
Si la instal·lació és centralitzada, és a dir, si la conselleria ha fet una instal·lació general en un
dels seus servidors per a tots els centres de les Illes Balears, llavors obrirem un navegador web i
posarem l’adreça del servidor on està instal·lada1. Sortirà una pàgina com la de la següent figura
i seleccionarem el centre al qual pertanyem, ja sigui escrivint el nom o part d’ell o seleccionant
la població i triant el centre.

Fig. 2: Escollir el centre escrivint el nom o part d’ell

1

L’adreça al març de 2017 és http://abiesweb.caib.es
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Fig. 3: Escollir la població i triar el centre

Una vegada escollit el centre, hi accedirem pitjant el botó 'Ir'.

Fig. 4: Entrant en el centre escollit

El sistema ens portarà a la pàgina d’inici del centre i que té un aspecte similar al de la següent
figura

Fig. 5: Entrant en el centre escollit
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Hem de pitjar al botó “Entrar en AbiesWeb” i passem a la pàgina d’identificació de la conselleria

Fig. 6: Pàgina d’usuari i contrasenya de la versió centralitzada

Aquí ens hem de validar amb l’usuari i contrasenya del xestib/correu electrònic educaib.eu
Si no és centralitzada sinó individual, aleshores posarem l’adreça web que ens proporcionarà
l’administrador de l’AbiesWeb del centre i sortirà una pantalla similar a la següent:

Fig. 7: Pantalla inicial de l’AbiesWeb

Arribats aquí, entrarem amb el nostre usuari de gestor de biblioteca. Inicialment tenim com
usuari Bibliotecario i contrasenya Bibliotecario, però l’administrador de l’AbiesWeb pot crear
tants usuaris com calgui (amb les respectives contrasenyes) i podem entrar amb qualsevol d’ells.
TUTORIAL ABIESWEB
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En aquesta pàgina d'inici els usuaris accedeixen als missatges/avisos publicats pel bibliotecari
(informació d'interès), a les notícies publicades, al catàleg del centre (consultes), al rànquing
dels fons més prestats, les últimes incorporacions de fons al catàleg (novetats) i a les
recomanacions publicades pel bibliotecari.
També es pot habilitar als usuaris la possibilitat de sol·licitar l'alta com a lector de la biblioteca
(registra't).
Per accedir a la zona privada de l'aplicació, haurem de posar el nostre usuari i la nostra
contrasenya i prémer a Entrar.

Fig. 8: Validació en l’aplicació en una instal·lació local

A partir de la versió 3.5.0 la finestra d’entrada a l’àrea privada és com la següent figura:

Fig. 9: Quadre d’entrada

Apareix un botó “Entrar en AbiesWeb” que per a nosaltres no té cap funcionalitat. Hem d’entrar
amb usuari i contrasenya i pitjar el botó “Entrar”.
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Quan entrem, sortirà el menú i les funcionalitats corresponents al perfil d’usuari de que es tracti.
La pantalla inicial serà similar a aquesta en el cas que tinguem assignats perfil de bibliotecari o
lector. El perfil es mostra a la part superior

Fig. 10: Pantalla inicial d’usuari bibliotecari

3.2

MENÚ GENERAL

El menú general dels usuaris es troba a la part superior dreta de la pantalla:

Fig. 11: Menú general de l’usuari

Les opcions són:
1. Cambiar perfil. Ens permet canviar de perfil entre els que tinguem assignats
(l’administrador ens pot assignar diferents perfils. Aquí podem canviar d’un a l’altre).
2. Configuración personal. Aquí podem canviar la contrasenya, l’idioma de l’aplicació i la
selecció del perfil por defecte.
3. Ayuda. Ens ofereix una finestra amb ajuda general per al nostre perfil.
4. Salir. Tanca la sessió a l’aplicació i torna a la pantalla d’inici del centre.
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Canviar de perfil
Des d’aquí es pot triar la identitat o perfil, d’entre tots els que ens han assignat, per a que quan
entrem surti l’aplicació correcta, segons tinguem perfil d’administrador, bibliotecari, lector, etc.
No es pot donar el cas, de moment, que puguem gestionar les aplicacions de distintes
biblioteques en una instal·lació centralitzada, ja que si seleccionam qualsevol centre (Fig. 2:
Escollir el centre escrivint el nom o part d’ell), quan mos validem (Fig. 6: Pàgina d’usuari i
contrasenya de la versió centralitzada) mos durà al centre on estem assignats, sigui quin sigui el
centre que triem.
Si la instal·lació és individual, llavors no surt l’opció de triar el centre i simplement entrem al
nostre perfil.
Una vegada hem seleccionat el centre podem fer dues coses, o bé triar el perfil per a la sessió
actual en la qual hi som (per això farem clic sobre el nom del perfil que vulguem, per exemple
perfil de Bibliotecari):

Fig. 12: Elegir perfil per a la sessió actual

o bé triarem el perfil que vulguem emmagatzemar per a posteriors identificacions com perfil
per defecte (només haurem de fer clic en el selector del final de la línia):

Fig. 13: Elegir perfil per defecte

En la versió centralitzada només podrem escollir entre les opcions següents:

Fig. 14: Opcions versió centralitzada per triar el perfil. L’opció d’Administrador només li sortirà a la persona o persones que
hagin estat designades administrador de la biblioteca.

Configuració personal
Des d'aquí podrem canviar la configuració d'usuari d’AbiesWeb, la contrasenya o amb quina
identitat o perfil volem entrar en l'aplicació.
Podem canviar la contrasenya per entrar en la aplicació si és la versió local (Fig. 15: Canvi de
contrasenya, d’idioma i de perfil l’aplicació per al perfil triat, versió local).
Si és la versió centralitzada, no podrem canviar-la, ja que és la corporativa del xestib i es canvia
mitjançant les pàgines de la caib. Per defecte se’ns assigna una contrasenya en la versió local i
seria convenient canviar-la.
També podem triar l’idioma que volem a l’aplicació quan entrem amb el nostre perfil.
TUTORIAL ABIESWEB
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Fig. 15: Canvi de contrasenya, d’idioma i de perfil l’aplicació per al perfil triat, versió local

Fig. 16: Canvi d’idioma de l’aplicació per al perfil triat, versió centralitzada
TUTORIAL ABIESWEB
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Fig. 17: Missatge de notificació del resultat del canvi d’idioma (versió local). A la centralitzada és similar.

Finalment podem canviar de perfil d’entre tots els que tenim assignats, per a que surtin els
menús adients, ja siguem administradors, bibliotecaris, lectors, etc. Aquests paràmetres estaran
associats al centre que haguem triat inicialment si la instal·lació és centralitzada. Si la instal·lació
és individual, només podrem entrar en un centre, el que tinguem assignat.

3.3

MENÚ ESPECÍFIC DEL BIBLIOTECARI

El menú específic del bibliotecari permet realitzar les tasques quotidianes del centre:

Fig. 18: menú del bibliotecari

Les opcions que ofereix són:
1. Catàleg. Permet la recerca i catalogació de fons i exemplars, la gestió dels auxiliars i de
alguns valors per defecte per a la catalogació.
2. Altres catàlegs. Des d’aquí es pot accedir a altres catàlegs bibliogràfics per poder
importar-los al nostre centre; són registres ja catalogats, alguns amb connexió directe
des de l’AbiesWeb i altres a través de l’exportació del registre des de la web de la
biblioteca consultada.
3. Préstecs. Des d’aquí es realitzen les tasques de préstec, reserva, pròrroga, devolució i
anul·lació d’exemplars.
4. Lectors. Aquí tenim un menú de Lectors on surt el llistat de lectors creats, des d’on
podem editar-los, esborrar-los, imprimir-los, veure els préstecs que té i renovar-los si
volem i restablir la contrasenya si ho demana el lector; un menú de Sol·licitud d’altes;
un de Cursos, un d’Encarregats i un per Sincronitzar lectors.
TUTORIAL ABIESWEB
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5. Butlletins. Permet crear noticies per a la pàgina d’inici del centre i elaborar butlletins
amb aquestes noticies per “enviar” digitalment als lectors.
6. Estadístiques. Obtenim estadístiques d’ús de la biblioteca i del fons bibliotecari.
7. Altres. Permet gestionar els missatges de benvinguda, les recomanacions
bibliogràfiques, aprovar les opinions que facin els lectors, eliminar dades de cursos
escolars anteriors i consultar estadístiques.
En els següents punts passem a detallar cada una de las opcions del menú.

3.4

CATALOGACIÓ DE FONS I EXEMPLARS

Fig. 19: Submenú del menú Catàleg

En el Catàleg podrem fer operacions sobre: recerca de registres bibliogràfics (fons
bibliogràfics), exemplars i auxiliars.
Quan entrem amb el nostre perfil de lector o bibliotecari, surt per defecte el menú Catàleg-Cerca
i se’ns mostra el llistat de catàleg de llibres (que és el fons bibliogràfic més habitual), tal i com
mostra la següent figura.

Fig. 20: Pantalla del submenú Cerca amb el llistat de llibres
TUTORIAL ABIESWEB
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Si volem veure algun altre tipus de fons bibliogràfic que no siguin llibres, per exemple quins CDs
de música tenim, hem de clicar damunt l’enllaç “Audios” i sortiran tots els fons bibliogràfics que
siguin àudios. Entre parèntesi s’indica quans de fons bibliogràfics tenim catalogats de cada tipus.

Fig. 21: Menú dels diferents tipus de fons bibliogràfics que podem catalogar

Igualment farem amb qualsevol dels enllaços que surten a l’esquerra d’aquesta pantalla del
menú Cerca.
La informació del fons bibliogràfic reuneix la descripció bibliogràfica de l'objecte. Conté, per
tant, la informació comuna a tots els exemplars idèntics. Al mateix temps aquesta informació
requereix dels anomenats valors auxiliars. Aquests emmagatzemen dades complementàries
relatives a autors, aplicacions pedagògiques, CDU, descriptors, editorials...
La informació d'exemplars fa referència a la informació específica de cada exemplar concret,
com pot ser el codi de l'exemplar, la seva ubicació, la seva procedència o el seu nombre de
registre entre d’altres.
Per exemple, del fons “Immigració i reconstrucció nacional a Catalunya” a la nostra biblioteca
tenim 2 exemplars. Per tenir més informació sobre aquest fons, fem clic sobre la icona “Veure
exemplars”

Fig. 22: Opcions d’un fons bibliogràfic

I obtindrem informació més detallada
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Fig. 23: Informació al pitjar sobre la icona Veure exemplars

En aquest cas, la informació que obtenim dels 2 exemplars és que un d’ells és NO PRESTABLE i
l’altre sí que es pot prestar. Estan disponibles (botó verd) i ens diu el codi AbiesWeb, el número
de registre, el títol, la signatura, l’ISBN, la ubicació de cada exemplar i un mini-menú amb les
opcions que podem fer amb cada exemplar (d’esquerra a dreta: editar, esborrar, prestar,
imprimir etiqueta i imprimir teixell).
D'aquesta forma, el fons bibliotecari es cataloga una única vegada, i després se li indica a
l'aplicació AbiesWeb quantes còpies (exemplars) d'aquest fons tenim a la nostra biblioteca.

Recerca de fons bibliotecari
En aquesta pantalla apareixen diferenciades diverses zones. A l'esquerra apareixen els diferents
tipus de fons de la biblioteca (llibres, publicació periòdica, vídeos, àudios, recursos electrònics,
articles de revista, materials cartogràfics, jocs, partitures, produccions pròpies i altres
materials). Entre parèntesi per a cadascun s'indica el nombre de fons existents d'aquest tipus al
catàleg. Per fer una recerca, triarem un d’aquests tipus i filtrarem la recerca per títol, autor,
descriptor, etc.
En el cas de no saber si es tracta d’un llibre o una publicació periòdica o qualsevol dels tipus que
tenim, prement en el tipus Tots apareixen tots els fons bibliogràfics sense distinció per tipus
quan facem el filtrat de la recerca.
L'àrea central de la pantalla està dedicada a les recerques. A la zona superior es troba el filtre on
especificar els criteris per realitzar les recerques. A la seva dreta es poden emmagatzemar els
criteris de recerca utilitzats per a posteriors ocasions, donant-li un nom i prement a Desa filtres.
A la zona inferior es mostra el llistat dels resultats obtinguts en realitzar la recerca. Si el nombre
de registres resultant és superior a 12 es podrà avançar en la llista mitjançant el menú de
paginació a la zona inferior del llistat. Es permet l'ordenació pels camps que es mostren en el
llistat prement sobre cadascun d'ells, en la capçalera de la taula.
Existeixen dues maneres de cercar, simple i avançada. En la recerca simple omplim els camps
que vulguem i pitgem el botó Cercar. Obtindrem el resultat de la recerca a la part inferior de la
pàgina. El botó Restablir neteja els camps a filtrar.
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Fig. 24: Exemple senzill d’una recerca simple

Usant la cerca simple només podem emprar els camps indicats per filtrar la recerca (Títol, Autor,
Descriptor i Altre descriptor):

Fig. 25: Exemple de recerca senzilla per autor. Com es pot apreciar, a mida que escrivim l’aplicació mostra les suggerències
dels possibles valors introduïts
Finalment, es mostra el llistat de fons que compleixen els criteris de cerca corresponents al
tipus triat a la part esquerra del menú, és a dir, si tenim marcat “Llibres” el resultat serà només
dels llibres, no sortirà cap resultat d’Articles, per exemple. Si es prem sobre el valor del títol
es pot visualitzar la fitxa d'aquest fons.
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Fig. 26: Resultat d’una recerca senzilla per autor en la secció de Llibres.

La recerca avançada presenta el següent formulari de filtratge:

Fig. 27: Filtre de recerca avançada (amb errors de traducció al català)
En la recerca avançada s'hauran de triar els camps pels quals es vol realitzar la recerca.
Mitjançant els símbols [+] i [-] es poden afegir o eliminar components de la recerca. A més
es permet compondre el criteri de recerca complet utilitzant els operadors o, i o no.
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Fig. 28: Exemple de com afegir un nou camp de recerca usant [+] i com triar els camps per on filtrar.

En el moment que triem un descriptor (per exemple “Col·lecció” o “Autor”) ens apareix una caixa
on podem posar el nom de l’autor que volem cercar; i la recerca la fa seguint aquests indicadors
lògics (Col·lecció=Tutorials O Autor=Sastre Y Llengua=…).
La fitxa dels registres bibliogràfics es presenta tant en format Etiquetat com en format ISBD.
Per accedir-hi hem de fer clic damunt el títol del fons bibliogràfic i ens surt una pantalla com la
que mostra la Fig. 29: Visualització del Registre Bibliogràfic en format Etiquetat.
Per defecte es presenta en format Etiquetat, és a dir amb el nom dels camps i a continuació la
informació de cadascun:
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Fig. 29: Visualització del Registre Bibliogràfic en format Etiquetat

Per visualitzar-lo en format ISBD només hem de primer el botó Veure ISBD:

Fig. 30: Visualitzar Registre Bibliogràfic en format ISBD

El botó Torna ens torna a la pantalla anterior, és a dir, si anem a veure en format ISBD i pitgem
Torna, tornem a la visualització en format Etiquetat, i si estem a la visualització en format
Etiquetat i pitgem Torna, tornarem a la pantalla d’on veníem que és el llistat de la consulta o del
catàleg. En qualsevol moment podem tornar al llistat general simplement prement un dels
enllaços del menú que es troba a la part esquerra (Tots, Llibres, Publicacions periòdiques, etc),
just davall del “Llistat de Catàleg”.
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A més a més, per a cada fons bibliogràfic del llistat podem:


Editar
, permet modificar la informació emmagatzemada en aquest fons
bibliogràfic (autors, descriptors, sinopsi, etc). També podem canviar el tipus de fons
bibliogràfic, per exemple de llibre a publicació periòdica o altre tipus. Per canviar de
tipus de fons bibliogràfic a un altre, pitgem Editar, Canviar a ... i a la pantalla que surt
podrem fer els canvis.

Fig. 31: Canviar de tipus de fons bibliogràfic

Més endavant, a la pàgina 32, tenim una explicació de la informació que ens ofereix la pantalla que surt
quan clicam “Canviar a...”


Esborrar
, elimina el fons bibliogràfic del catàleg i també tots els exemplars
associats a aquest fons bibliogràfic.



Veure exemplars
corresponent.
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Fig. 32: Veure exemplars


Nou exemplar
, du a una pantalla per afegir (donar d’alta) exemplars
corresponents a aquest fons bibliogràfic.
Atenció: no és el mateix crear l’exemplar (des d’aquesta icona i que ja l’associa al fons
bibliogràfic) que crear-lo amb el botó Nou que hi ha a la part inferior de la pàgina.
Aquest botó Nou de la part inferior el que fa és crear un nou fons bibliogràfic (no un
exemplar) i és un fons bibliogràfic diferent encara que tingui el mateix nom que un
fons bibliogràfic ja existent.

Fig. 33: Com crear un nou exemplar
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Veure lectors , mostra la llista de lectors als quals se’ls ha prestat alguna vegada
algun exemplar d’aquest fons bibliogràfic. Només surt aquesta icona si algun
exemplar del fons ha estat prestat.

Fig. 34: Visualització de les icones Veure lectors i Veure opinions


Veure opinions , mostra la llista d’opinions anònimes realitzades pels lectors que
han llegit (se’ls ha prestat) algun exemplar d’aquest fons. Com a l’ítem d’abans,
només surt la icona si hi ha alguna opinió.

En el llistat de resultats també es poden esborrar fons bibliogràfics simultàniament, en lloc d’un
en un. Per fer-ho es seleccionen els fons bibliogràfics i en el desplegable inferior seleccionem
Esborrar. Hem de pitjar el botó Acceptar per executar l’ordre.

Fig. 35: Esborrar més d’un fons bibliogràfic

Com hem dit abans, per donar d’alta i catalogar manualment un nou fons bibliogràfic hem de
pitjar el botó Nou.
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Catalogació manual de fons bibliogràfics
La catalogació manual de fons bibliogràfics es fa prement el botó Nou (dins de la pestanya
Catàleg – Cerca) que hi ha a la part inferior dreta de la pàgina.

Fig. 36: Crear nou fons bibliogràfic

Aquesta opció permet incorporar nous fons bibliogràfics a la biblioteca. De tots els mètodes que
veurem per registrar fons bibliogràfics, aquesta opció és la darrera que hem d’usar 2.
Si decidim usar-la, hem de saber, primer, quin tipus de fons bibliogràfic volem catalogar: llibres,
publicacions periòdiques, vídeos, etc. Per defecte surt el llistat de llibres, ja que és el més
habitual.

Fig. 37: Inicialment surt el llistat de fons bibliogràfic de tipus “Llibres”

2

Abans d’introduir manualment un fons bibliogràfic és millor cercar-lo en alguna de les bases de dades del propi MEC
(REBECA/REBIUN) o del fons bibliotecari de les universitats i/o institucions bibliotecàries, ja que tots els camps vénen
emplenats de manera estàndard. Veure la secció “Catalogació de fons des d’altres catàlegs”.
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Si volem catalogar una revista o una publicació de tirada regular, haurem de triar primer el llistat
de “publicacions periòdiques” i llavors clicar damunt el botó Nou.

Fig. 38: Tria del tipus de fons bibliogràfic a introduir manualment abans de clicar NOU

Si volem catalogar un CD de música, com que serà un fons bibliogràfic d’àudio, triarem primer
el llistat d’Audios i llavors clicarem el botó Nou, i així amb qualsevol fons bibliogràfic que
vulguem catalogar.

Fig. 39: Com introduir manualment un nou fons bibliogràfic de tipus “Audio”
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A través d'un formulari introduirem la informació sobre el document que hàgim de catalogar
amb la finalitat de tenir la descripció del registre bibliogràfic, serà la informació comuna (tipus
de document, autor, títol, etc.) a tots els exemplars que posteriorment donem d'alta, per tant
no tindrà informació específica dels exemplars. Els camps a emplenar obligatòriament apareixen
en color vermell i estan marcats mitjançant un asterisc
. Segons el llistat triat ens sortirà on
ho catalogarà. Especial atenció a la data d’edició: ha de ser completa, és a dir, dia-mes-any, no
admetrà posar només l’any o una data incompleta (veure figura 3.4.20).

Fig. 40: Informació d’on catalogarà el fons bibliogràfic
En cada cas els camps mostrats variaran depenent del tipus de fons bibliogràfic. Existeixen
principalment dos tipus de camps, els simples i els que fan referència a altres valors
emmagatzemats ja en Auxiliars.
Els primers s'emplenen lliurement i els segons es tria un valor dels suggerits.

Fig. 41: Camps simples o lliure

i

camp referenciat a valors en Auxiliars

Si volem posar un valor que no hi és d’entre els suggerits (a l’exemple de la figura el valor
“es”), al pitjar enter o canviar de camp ens demanarà si el volem incloure als auxiliars.

Fig. 42: Pregunta per incloure un nou auxiliar de País

Com hem dit, els que no són simples tenen “ajuda assistida”, és a dir, o bé surten les
suggerències a triar mentre escrivim l’auxiliar corresponent o bé, si tenen un botó Cercar,
seleccionem un valor dels que hi ha quan el pitgem.
Un cas especial d’aquests és el camp de l’auxiliar Autor. Aquest camp du un botó

per cercar

un o més valors dels que ja hem definit prèviament com auxiliars, també du un botó
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esborrar el contingut que contingui el camp en aquest moment (si ens hem equivocat, per
exemple) i un botó
per poder introduir un nou valor com auxiliar en cas de que aquest autor
no es trobi al llistat quan pitgem el botó
.

Fig. 43: Camp associat amb auxiliars

Una vegada emplenades totes les dades premem el botó Desar. Apareixerà una notificació en la
part superior de la pantalla i es mostrarà un nou formulari per introduir les dades d'un nou fons
bibliogràfic. Prement el botó Tornar es torna al llistat del catàleg de la biblioteca.

Fig. 44: Exemple d’introducció manual d’un fons bibliogràfic del llistat de llibres
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Fig. 45: Introducció d’un nou autor prement el botó

.

Quan ho fem així, s’obre una nova finestra i posem les dades corresponents. Al desar, ens surt
el resum (Fig. 45: Introducció d’un nou autor prement el botó .) i quan pitgem el botó Tanca del
resum s’obre, en la mateixa finestra que tenim oberta, el llistat d’autors que tenim dins l’auxiliar.
Al primer lloc ha d’aparèixer el nou autor introduït.

Fig. 46: Visualització del nou autor

Podem tancar aquesta finestra i ara sí que podrem posar l’autor. Premem el botó cercar
i
ens surt el desplegable dels autors (persones o entitats més ben dit) que tenim a l’auxiliar. No
podrem seleccionar l’autor fins que no li haguem assignat primer quin tipus de persona és. Això
ho farem amb el desplegable que ens surt a la dreta. D’entre les opcions triem el que s’adapti al
que volem. En aquest cas, és l’autor del llibre, per tant triarem aut. i llavors podrem activar la
casella al costat del nom. Una vegada activada la casella hem de prémer el botó Cercar per a
que s’incorpori al camp corresponent de la fitxa. En les successives imatges tenim el procés a
seguir un darrera l’altre.
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Fig. 47: Triem el tipus de persona (autor en aquest cas)

Fig. 48: Activem la persona a incloure i pitgem el botó Cercar
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Fig. 49: Ja ens surt l’autor al camp corresponent

Ara ja només ens falta acabar d’emplenar la resta de camps de la fitxa del nou fons bibliogràfic
i guardar-ho pitjant el botó Desar.
NOTES:
1. El camp “Pàgina web”, si s’emplena, ha de començar necessàriament per http://, si no,
dóna error.
2. Quan introduïm un fons bibliogràfic manualment, el programa comprova el títol (no
distingeix majúscules ni minúscules), l'ISBN i la data de publicació. Si introduïm un altre
exemplar amb aquestes mateixes dades ens sortirà un missatge dient que ja existeix i
no el crearà.

Fig. 50: Emplenar els camps restants i Desar. El camp NIPO està explicat al final del tutorial.
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Si no hi ha problemes, torna a la pantalla per afegir manualment un nou fons bibliogràfic amb el
missatge que s’ha creat amb èxit el nou fons bibliogràfic, tal i com mostra la figura següent

Fig. 51: Missatge final de la introducció manual d’un nou fons bibliogràfic

Pitjant el menú Cerca (part superior) tornem al llistat de fons bibliogràfic del nostre catàleg.
La pantalla d’edició d’un fons bibliogràfic, , presenta el mateix formulari que el de creació de
fons nous que acabem de veure i que ja hem vist a la pàgina 25 i següents. Des d’aquí podem
afegir contingut als camps (per exemple, nous descriptors o material complementari, etc) o
modificar-los. Com ja hem vist, es pot canviar també el tipus de fons bibliogràfic de que es tracta
(llibre, àudio, vídeo, etc...). Vegem un altre exemple:
Cerquem al catàleg en el llistat de llibres l’exemplar 1985 [DVD] (és un fons inventat). Clicam
damunt editar
i llavors, en la pantalla que surt (similar a la part dreta de la Fig. 31: Canviar
de tipus de fons bibliogràfic) picam damunt el botó Canviar a... i surt:

Fig. 52: Canviar un fons bibliogràfic de tipus

Es selecciona en el desplegable el nou tipus que volem per el fons bibliogràfic que se està editant
i pitjant el botó Cambiar apareixerà una pantalla como la mostrada en la figura següent:

Fig. 53: Nou tipus de fons bibliogràfic
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Aquesta pantalla conté dues parts: A l’esquerra es presenta la informació del fons bibliogràfic
tal i com la tenim emmagatzemada ara, i a la part dreta ens surt un formulari on podem canviar
els camps que se’ns mostren amb un botó Desar al final de la pàgina que, quan el pitgem, desarà
aquesta informació al catàleg i canviarà al tipus de fons bibliogràfic que haguem assignat al
desplegable (en la Fig. 53: Nou tipus de fons bibliogràfic, de Llibre l’hem passat a Vídeo).
Si tot ha anat bé sortirà el missatge d’actualització exitosa i el llistat de fons bibliogràfics del
catàleg.

Fig. 54: Àrea de notificacions

Catalogació de fons des d’altres catàlegs. Mètodes per a importar.
Abans d’introduir un fons bibliogràfic manualment és molt recomanable mirar si a “altres
catàlegs” (fons bibliogràfics del MEC, d’universitats o d’altres institucions bibliotecàries) ja hi
són. Hi ha tres tipus de recerca externa: recerca en catàlegs remots, el més còmode i pràctic i
és el que es recomana, importació externa (menú importació de registres) i recerca des d’altres
centres bibliotecaris d’AbiesWeb (menú Altres Abies).

Mètode 1: Recerca en catàlegs remots

Fig. 55: Enllaços a biblioteques i filtre de recerca a la versió local

Aquesta opció permet fer consultes a servidors de catàleg que compleixin amb el protocol
d'intercanvi de registres bibliogràfics z39.50. És l’opció que es recomana per importar registres.
Les altres dues només se solen emprar en cas que no trobem el fons bibliogràfic cercat en aquest
menú.
Es presenta en primer lloc la llista amb els servidors de les biblioteques configurats en l'aplicació,
els quals contenen referències de fons per realitzar cerques. N’hem de triar un.
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NOTA: En una instal·lació en local, el super-administrador de l’AbiesWeb (no és l’administrador)
ha d’actualitzar els servidors de connexió a les biblioteques ja que els servidors originals que
venen per defecte han canviat. En la versió centralitzada, aquests servidors estaran actualitzats.

Fig. 56: Enllaços a biblioteques i filtre de recerca a la versió centralitzada

Si coneixeu algun servidor z39.50 que no estigui disponible en el llistat, feu-ho saber a
l'administrador de l'aplicació (administrador de l’AbiesWeb) perquè ho inclogui en aquest llistat.
Veure la secció Servidors z39.50 per incloure més servidors com administrador.
A la zona dreta de la pantalla es presenta el filtre mitjançant el qual es realitzarà la recerca en el
servidor seleccionat. Els criteris pels quals cercar són ISBN (convé cercar amb els guions i sense
els guions ja que en alguns repositoris, com REBECA, solament es registren els ISBN amb guions),
Títol, Autor o cerca en tots els camps (Completa). A més es permet definir el nombre de resultats
a mostrar, 10, 15, 20, etc. És recomanable que posem 100 com a número de resultats a mostrar.
En cadascun dels casos s'haurà de prémer el botó Cercar corresponent per executar la recerca.
Cada criteri disposa d'un botó propi de recerca i només es fa la recerca segons el botó pitjat.
Si la cerca és exitosa, es presenta la llista de resultats. Per a cadascun dels registres trobats es
mostra una fitxa amb les dades més importants i un botó importar per copiar aquestes dades a
un nou fons del nostre catàleg.

Fig. 57: Cerca per autor a la Biblioteca Nacional (versió centralitzada)
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Fig. 58: Resultats de la recerca anterior

Prement el botó importar importarem el registre al nostre catàleg, sense haver d’emplenar cap
camp. La importació es fa d’un en un i si té èxit surt la notificació corresponent. Fixau-vos que el
tipus de fons bibliogràfic importat és “llibre”, per tant al catàleg sortirà al llistat de la secció de
llibres.

Fig. 59: Importam el registre

Si el fons bibliogràfic importat hagués estat d’un altre tipus (Publicacions periòdiques, vídeos,
àudios, recursos electrònics, articles, partitures, etc), llavors, una vegada importat, per veure-lo
al catàleg haurem de clicar al menú de l’esquerra corresponent.
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Fig. 60: Notificació d’una importació correcta

Si la notificació és correcta, ja surt al nostre fons bibliogràfic (Catàleg – Cerca). Hem de clicar al
menú corresponent de tipus de fons bibliogràfic importat per veure-ho (si és llibre, vídeo, etc).

Fig. 61: Catàleg amb el nou fons bibliogràfic registrat en la secció “Llibres”.

En cas de produir-se algun error, es mostra una notificació com la següent:

Fig. 62: Notificació d’error en importar dades

Si es desitja realitzar algun canvi en les dades importades (és possible que la CDU3 no concordi
amb la del nostre centre) caldrà editar posteriorment el fons ja des del catàleg.

3

CDU: Classificació Decimal Universal. És un sistema de classificació bibliogràfica. Teniu un document,
TablaCDU.pdf, amb la codificació estàndard.
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Per donar per finalitzada la importació s'ha d'anar al Catàleg i assignar un exemplar al fons
recentment creat a la nostra biblioteca. Els fons d'aquest tipus es distingeixen fàcilment ja que
no tenen cap exemplar assignat:

Fig. 63: Dins el requadre, fons bibliogràfics sense cap exemplar assignat

Per assignar un exemplar al fons bibliogràfic, simplement pitgem damunt la icona Nou
exemplar,

, i ens surt una pantalla similar a aquesta:

Fig. 64: Formulari per crear un nou exemplar

Li assignem una ubicació, procedència, import i observacions (dades no obligatòries però
recomanables) i pitgem el botó Desar. Si pitgem el botó Desar i afegir, el que farem serà desar
l’exemplar actual i dir-li que n’afegeixi un altre igual al qual li haurem de posar també la ubicació,
procedència, etc (si hem comprat o han arribat més d’un exemplar, aquesta és la opció que hem
de triar fins haver catalogat tots els exemplars iguals que tinguem).
NOTA: Les ubicacions i procedències s’han d’haver creat prèviament des del menú Auxiliars.
Vegeu el punt 6, “exemple de com crear una nova ubicació”
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Fig. 65: Resultat després de desar el nou exemplar

Quan tornem al catàleg ja tindrà els exemplars que haguem introduït.

Fig. 66: Resultat de donar d’alta exemplars

Si hi ha algun camp amb caràcters llatins, com ara l’autor o qualsevol altre camp, amb accents o
ñ, ç, etc, pot ser que no s’importi tot correctament. Per exemple, si cercam al repositori REBIUN
el fons bibliogràfic “4 relatos” d’en Pérez-Reverte, obtenim com a resultat
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Fig. 67: Resultat de la recerca usant el repositori REBIUN

on podem veure que l’autor i els descriptors no surten bé. Si picam el botó importar del segon
fons bibliogràfic que surt i anem al catàleg, el resultat és

Fig. 68: Resultat d’importar el fons bibliogràfic

Veiem que l’autor és P i si editam el fons bibliogràfic el descriptor “Cuentos españoles” apareix
com “Cuentos espa”
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Fig. 69: Pantalla d’edició del fons bibliogràfic amb els camps autor i Altre descriptor erronis

Per tant, no mos queda més remei que editar-lo i corregir les errades. Hem d’introduir l’autor
manualment, ja sigui pitjant el botó cercar (la lupa) i trobar-lo o com s’explica en la pàgina 20, si
l’autor encara no és a la nostra base de dades. El mateix haurem de fer amb el camp “Altre
descriptor”. L’haurem de crear manualment i llavors inserir-lo.
De moment encara no s’ha arreglat aquest petit inconvenient quan la recerca té caràcters llatins
en algun dels seus camps.

Mètode 2: Importació de registres
Aquesta opció del menú permet importar registres al catàleg des d’una font externa que no
tinguem als repositoris. Ho podem fer copiant el contingut d’una visualització en format
MARC21 o descarregant un fitxer en format txt i important-lo.

Fig. 70: Formulari per importar registres externs
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El procediment és molt senzill. Triem el format del fitxer a importar (ISO 2709, MARC21 o
IBERMARC).
Un cop seleccionat el format, podem triar una de les dues opcions que queden: o importar el
registre des d’un fitxer o des del porta-retalls. Per importar-lo des d’un fitxer prèviament
l’haurem d’haver descarregat en el disc dur o en una memòria externa i prement el botó
Examinar, triar-lo. Aquest fitxer pot contenir informació per a un únic fons bibliogràfic o per més
d’un fons bibliogràfic.

Fig. 71: Des d’un fitxer. Hem de pensar a triar el tipus de fons bibliogràfic que és.

Una altra manera d’importar referències de repositoris externs és des del porta-retalls, és a dir,
copiant les dades des de la web on hi ha la informació original (seleccionant tot el contingut i
pitjant la combinació de tecles CTRL+C) i després enganxar-ho al requadre (amb la combinació
de tecles CTRL+V) que hi ha al costat d’on diu Des de el porta-retalls.
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Fig. 72: Des del Porta-retalls. Enganxem el text copiat. Com abans hem de triar si és llibre, àudio, etc.

Una vegada copiat (o incorporat des d’un fitxer), triem el tipus de fons bibliogràfic on el volem
(llibre, àudio, publicació, etc) i finalment pitjarem el botó Importar directament al catàleg.
Com sempre, ens informarà del resultat de la incorporació del nou registre:

Fig. 73: Notificació favorable

Fig. 74: Notificació que s’ha produït algun error i no s’ha importat

Aquesta opció és especialment útil per a llibres que no estan en castellà i/o no es troben als
catàlegs remots que disposem a l’AbiesWeb.
Anem a veure un exemple utilitzant diversos mètodes. Suposem que ens ha arribat l’exemplar
d’en Felip Munar, De la figuera a la taula: més receptes de cuina amb figues, de 2014, i el volem
incorporar al nostre catàleg. Ho farem primer amb un fitxer del catàleg bibliogràfic de la
diputació de Barcelona i després amb un copia-enganxa del porta-retalls d’una visualització
MARC de la CABIB.
El procediment a seguir seria el següent: primer cerquem al catàleg remot i després, si no el
trobam, als repositoris externs , és a dir, a catàlegs bibliogràfics online
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Importació de registres des del catàleg de la diputació de Barcelona (Al·ladí)
1. Anem a la Catàlegs remots, triem un dels servidors, per exemple REBIUN, i al formulari
de filtratge posem part del títol, per exemple De la figuera a la taula. Cerquem

Fig. 75: Cerca literal al repositori Rebiun

i ens dóna un resultat. Si és el que volem, podem importar-lo des d’aquí.

Fig. 76: Resultat de la recerca anterior. Ja veiem que hi és i podríem importar-lo directament des d’aquí

2. Suposem, per il·lustrar aquest apartat, que no és el llibre que volem importar, fem la
mateixa recerca (una per a cada servidor) i suposem que no trobem el llibre en qüestió
que ens interessa.
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Fig. 77: Cerca en altres servidors z39.50

3. Com que no l’hem trobat, anem, doncs, a un catàleg bibliogràfic online. Per a llibres en
català aconsello:
a.

el Catàleg col·lectiu
http://ccuc.cbuc.cat/;

de

les

Universitats

de

Catalunya

(CCUC),

b. el Catàleg Bibliogràfic de les Illes Balears (CABIB), http://cabib.uib.es/;
c. el Catàleg de la diputació de Barcelona (Al·ladí), http://aladi.diba.cat/
d. i el catàleg de la Biblioteca Nacional, http://catalogo.bne.es/uhtbin/webcat .
4. Comencem amb el de Diputació de Barcelona. Hi anem (http://aladi.diba.cat) i cerquem
per títol

Fig. 78: Cerca al catàleg Al·ladí

Pitgem el botó Cercar i surt

TUTORIAL ABIESWEB

Pàgina 44 de 154

LLORENÇ SASTRE

Fig. 79: Resultat de la recerca

El llibre que cerquem és el primer. Clic damunt d’ell i tenim la següent pantalla:

Fig. 80: Fitxa del fons bibliogràfic

5. Ara anem a obtenir el fitxer MARC. Pitgem el botó Guardar registre

Fig. 81: Resultat de pitjar Guardar registre

I ara Veure guardats
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Fig. 82: Veure guardats

Ara hem de pitjar el botó Enviar a fitxer/correu i surt

Fig. 83: Pantalla de Enviar fitxer/correu

6. Aquí hem de triar MARC a la part esquerra i Disc local a la part dreta i pitgem el botó
Enviar. Ens demanarà per descarregar un fitxer export.txt que desarem al nostre disc
dur
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Fig. 84: Finestra per guardar el fitxer generat

7. Una vegada l’hem desat, només l’hem d’importar i llestos. Hem d’importar en format
ISO 2709. Aquest sistema NO funciona si copiem al porta-retalls i enganxem a la finestra
“Des del porta-retalls”, només funciona exportant a fitxer de text en format MARC i
important el mateix fitxer en format ISO 2709.

Fig. 85: Importem el fitxer a l’AbiesWeb

Fem el mateix però veient com seria usant el porta-retalls, ara des de la CABIB. Només
és per veure les passes de com es fa, ja que des del porta-retalls no funciona sempre.
Només funciona exportant en format MARC a un fitxer de text i important aquest
fitxer en format ISO 2709.
Importació de registres des del catàleg de la CABIB
Les passes a seguir serien pràcticament les mateixes:
1. Hi anem (http://cabib.uib.es) i cerquem per títol:
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Fig. 86: Cerca al catàleg de la CABIB

Fig. 87: Resultat de la recerca

Veiem el llibre que ens interessa. És el número 1 del llistat. Fem clic damunt ell.

Fig. 88: Fitxa

Veiem les dades principals i, tant a dalt com a baix, un grup de botons, entre ells un que
posa Exportar i un altre que posa Presentació MARC.

2. Si pitgem Exportar, la barra de botons canvia a

Fig. 89: Barra de botons després de pitjar Exportar

Que vol dir que s’ha guardat. Pitgem ara damunt el botó Exportar guardats i surt la
pàgina següent
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Fig. 90: Pantalla després de pitjar Exportar guardats

Aquí triarem a la part esquerra l’opció MARC i a la part dreta podem triar Pantalla o Disc
local. En aquest catàleg aconsellam triar Disc local i llavors importar amb ISO 2709.
3. Si triem Disc local ens descarregarà un fitxer que és el que necessitarem per importar
des d’un fitxer, tal i com ho hem fet anteriorment, i si triem Pantalla, ens surt la
informació en format MARC en pantalla, que és el mateix que tindríem si triéssim
Presentació MARC en lloc de Exportar

Fig. 91: Fitxer MARC en pantalla

Que és la informació que podem seleccionar, copiar i enganxar al requadre des del
porta-retalls (torn a repetir que a vegades no funciona bé si usem copiar i enganxar
des del porta-retalls, és millor, des de la CABIB, exportar a disc local i importar el fitxer
descarregat com en la Fig. 85: Importem el fitxer a l’AbiesWeb).

Fig. 92: Opció recomanada en cas d’usar el catàleg de la CABIB
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Fig. 93: Copiem el fitxer MARC al porta-retalls

4. Ja només ens queda enganxar-lo a la caixa i importar el registre.
RECORDATORI: si importem des del fitxer de text hem d’exportar en format MARC i
importar en format ISO 2709 quan es tracta del fons bibliogràfic de la CABIB, del
catàleg col·lectiu de Catalunya o des d’Al·ladí. Si fem copiar i enganxar, a vegades no
funciona bé. En les darreres versions del programa i de les webs mencionades, hi ha
fons bibliogràfics que podem importar en format MARC21 i els importa bé. Se suposa
que anirant millorant aquest aspecte.

Fig. 94: Enganxem el contingut

Pitgem el botó Importa directament al catàleg i obtenim el resultat de la importació
(Fig. 95: Resultat de la importació)
TUTORIAL ABIESWEB

Pàgina 50 de 154

LLORENÇ SASTRE

Fig. 95: Resultat de la importació

Anant al menú Catàleg ja podem veure que el fons bibliogràfic que s’ha importat al
nostre catàleg no està bé.

Fig. 96: Visualització al llistat del catàleg una vegada importat

Si, pel que sigui, voleu usar el porta-retalls, hem d’exportar el fitxer al disc dur (export.txt), obrirlo amb un editor de textos bàsic (el bloc de notes, per exemple. El word o el writer no, ja que
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conté codis propis de word/writer) i copiar el contingut. Llavors podem enganxar a la finestra
“Des de el porta-retalls” (Fig. 95: Resultat de la importació) però triant el format ISO 2790. Això fa
el mateix que importar des d’un fitxer en format ISO 2790, però amb més treball.

Importació de registres des del catàleg de la Biblioteca nacional de España
Per últim, fem el mateix des de la Biblioteca Nacional de España, que és l’únic que m’ha
funcionat bé i que, ara per ara, és el que recomano si necessiteu usar aquest mètode
d’introducció de fons bibliogràfic i trobeu l’exemplar o exemplars que heu d’introduir. En
l’exemple que he posat el llibre també hi era, per tant les passes a seguir per importar des de la
BNE són les descrites a continuació:
1. Entrem a la pàgina web, http://catalogo.bne.es/uhtbin/webcat, i cerquem el llibre

Fig. 97: Cerca al catàleg de la BNE

2. Surten els resultats, triem el llibre i activam el requadre Guardar

Fig. 98: Triem el fons bibliogràfic dels que han sortit

3. El requadre Guardar canvia a Suprimir. Anam ara a Guardados

Fig. 99: Canvi d’opció de guardar a suprimir
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4. Ens surt la descripció breu de la fitxa

Fig. 100: Descripció de la fitxa

5. Anem a la part dreta, Opciones, i a Visualización triem Bibliotecaria i Tipo de salida,
MARC21 i pitgem el botó Ver/Descargar

Fig. 101: Opcions per visualitzar/descarregar el fitxer MARC21

6. Ens surt la visualització MARC21 en pantalla i, si li hem donat permís, una finestra
emergent amb el mateix contingut per si volem descarregar-ho com a fitxer. En la nova
versió de la BNE només podrem copiar el text al porta-retalls. L’opció de descarregar-ho
com a fitxer no hi és, per tant no cal obrir aquesta finestra .

Fig. 102: Visualització MARC21
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7. Només cal copiar el text i enganxar-lo a l’AbiesWeb.

Fig. 103: Còpia al porta-retalls de la visualització MARC21

8. Ho enganxem a l’AbiesWeb on diu Des de el porta-retalls i clicam damunt el botó
Importa directament al catàleg. Recordeu que hem de triar el format MARC21.

Fig. 104: Enganxar i importar

Mètode 3: Catalogació des de altres catàlegs AbiesWeb
Des d’aquesta opció es poden consultar catàlegs AbiesWeb d’altres centres. Els altres centres
han de compartir prèviament el seu catàleg mitjançant el paràmetre d'administració Habilitar
el servei de consultes externes a Sí i Qui em pot consultar. I el nostre centre ha d'haver habilitat
el seu paràmetre d'administració A qui puc consultar. Anem a veure com s’apliquen:
TUTORIAL ABIESWEB

Pàgina 54 de 154

LLORENÇ SASTRE

-

Entrar com administrador de biblioteca (adminBiblioteca).

-

Anar a Paràmetres de administració i activar l’àmbit de compartició al desplegable de
l’opció A qui puc consultar. Els àmbits disponibles són: local, provincial, autonòmic,
estatal o global.

Fig. 105: Paràmetres d’accés a catàlegs externs

Els altres centres han d’haver compartit prèviament el seu catàleg mitjançant el paràmetre
d'administració Qui em pot consultar, cosa que també haurem de fer nosaltres si volem
compartir el nostre catàleg (requadre blau de la figura 3.4.79). Si volem compartir hem d’haver
habilitat el paràmetre Habilitar el servei de consultes externes.

Fig. 106: Com habilitar "Altres Abies"
Entrant com a Bibliotecario, si no està disponible aquesta opció ens sortirà un
missatge d’avís

Fig. 107: Missatge si les opcions no estan habilitades
Si volem tenir aquesta opció disponible, haurem de notificar-lo a l’administrador
AbiesWeb per a que l’activi.
Si està activada, a l’esquerra sortirà el llistat de centres que comparteixen el seu
catàleg i que ens hi podem connectar. Triem els centres que volem consultar el seu
catàleg. La
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Fig. 108: Centres disponibles per a consultar. En triam un per veure el seu catàelg compartit.

Una vegada connectat al centre mos surt el seu catàleg compartit.

Fig. 109: Selecció de centre i catàleg que comparteix

Podem triar més centres per consultar el seu catàleg simultàniament marcant la casella
corresponent.
Una vegada triats tots els centres que volem consultar, podem filtrar per autor, títol, etc a les
caselles de filtres. En tenim de dos tipus: la casella general (la marcada a la següent figura) que
filtre per aquestes paraules a tots els centres seleccionats, i la casella particular de cada centre
on filtraria coses diferents a cada un.
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Filtre general per triar un autor o títol o qualsevol descriptor en
tots els entres seleccionats..

Fig. 110: Filtrat per l’autor “Cervantes” a tots els centres seleccionats

Una cop acabada la consulta es mostra per a cada centre el llistat de resultats trobats. Cada
registre (fons bibliogràfic) dels centres remots es podrà copiar al catàleg local. Per importar-lo
clicarem damunt la icona

.

També podem filtrar a cada centre per paraules diferents

Fig. 111: Filtrat per diferents autors als dos centres seleccionats
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Auxiliars
Les taules auxiliars contenen dades complementàries utilitzades durant la catalogació i
classificació dels fons i exemplars associats. Alguns estan relacionats amb els fons bibliogràfics:
autors, editorials, països, llengües, tipus de suport, etc. Part d'aquesta informació s'utilitzarà per
classificar i indexar els fons bibliogràfics existents al catàleg: aplicacions pedagògiques, CDU
(Codificació Decimal Unificada) i descriptors.
Uns altres no obstant això s'utilitzaran per classificar informació relativa als exemplars d'un fons
bibliogràfic, com poden ser la seva ubicació i procedència.
Per aconseguir que la biblioteca sigui un sistema dinàmic i coherent, és necessari estudiar les
seves característiques pròpies i establir els criteris a seguir en els diferents processos. És
important que totes les persones que participen en el projecte de la biblioteca adoptin aquests
criteris comuns.
Quan descarreguem registres d'altres catàlegs els valors de les taules auxiliars vénen prefixats,
però només com a valors de referència. És el centre el que ha de decidir quins valors s’establiran
perquè s'adaptin a la situació del centre. Per tant es poden suprimir, modificar i afegir auxiliars
fins a aconseguir un sistema coherent amb el qual començar a funcionar.

Fig. 112: Llistat d’aplicacions en els auxiliars

A l'esquerra, es mostra el llistat de taules auxiliars disponible. En la part inferior d'aquest llistat
es mostren les taules auxiliars de solament lectura. S'han considerat així aquelles que no
variaran el seu contingut, és a dir, no es podran modificar ni afegir ítems: Països, Llengües i
Descriptors predefinits (descriptors web).
Las tablas auxiliares contenen dades complementàries utilitzades durant la catalogació i
classificació dels fons i exemplars associats.
Abiesweb utilitza els següents auxiliars:


Aplicacions pedagògiques: adaptades a les finalitats i projectes del centre.



Autors: poden ser de tres tipus: persona, entitat i congrés.



CDUs: per identificar les matèries dels continguts.
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Descriptors: s’utilitzaran per descriure els continguts dels documents.



Directors: directors dels recursos audiovisuals.



Editorials: editorials de publicació.



Funcions d’autor: la funció de cada un dels autors en els fons bibliogràfics recollits.



Periodicitat: de les publicacions periòdiques principalment (ex.: setmanal, anual...).



Procedències: origen dels fons bibliogràfics.



Suports: tipus de suport físic si el fons bibliogràfic no és de paper.



Tipus de joc: tipus de format del joc (ex.: joc de taula, exterior)



Tipus de recurs electrònic: tipus de recurs.



Ubicacions: lloc on es distribuiran els exemplars.

Taules auxiliars de només lectura (aquestes no admeten la inclusió de nous valors):


Països: llistat de països existents.



Llengües: llistat d’idiomes o llengües existents.



Descriptors web: s’utilitzaran per descriure els continguts dels documents.

NOTA: Respecte als valors anteriors és necessari aclarir la diferència entre descriptors i
descriptors web. Els Descriptors recullen tots els utilitzats a Abies2.0, fins i tot els creats dins
Abies2.0 pels propis usuaris. A més a més en aquest auxiliar s’afegiran els nous descriptors que
l’usuari consideri oportuns. Els Descriptors web són els proposats per l’aplicació pel seu ús. Es
recomana utilitzar aquests descriptors web per a la indexació de continguts en els documents
abans de crear nous valors.
A la part dreta, damunt el Llistat d’Aplicacions, hi ha un cercador de valors. Aquestes recerques
es poden fer per valors complets o per paraules que formin part d’aquest valor auxiliar.

Fig. 113: Cercador en els valors auxiliars

Davall el cercador hi ha un llistat amb els valors disponibles de la taula auxiliar corresponent.
És important saber en quin llistat d’auxiliars estem. Surt al títol i podem accedir a qualsevol llistat
clicant l’enllaç de la part esquerra.

TUTORIAL ABIESWEB

Pàgina 59 de 154

LLORENÇ SASTRE

Aquest llistat, com tots els llistats, es pot ordenar pitjant damunt el títol de la columna desitjada.

Fig. 114: Capçalera del llistat.

Amb cada un d’aquests valors podrem:


Editar



Esborrar , permet eliminar aquest valor auxiliar. Només el podrem esborrar si no
té fons bibliogràfics associats (quan n’hi ha es mostra entre parèntesi quants en té).



Veure fons bibliogràfics associats , mostra els fons bibliogràfics associats a aquest
valor auxiliar. Apareix quan associam aquest valor a algun fons. Si no hi és, com per
exemple el valor Superior a la Fig. 114: Capçalera del llistat., és que no hi ha cap fons
que l’empri. En canvi si apareix, com per exemple Bachillerato, ens diu quants de fons,
indicats pel nombre entre parèntesi, el tenen com a auxiliar. Com podem veure, en
aquest cas desapareix l’opció d’esborrar.

, permet editar les dades d’aquest valor auxiliar.

Si picam damunt la icona de veure fons bibliogràfics associats, apareix a la part inferior de
la pàgina tots els fons associats a aquest auxiliar. Hem de baixar per la pàgina per veure’ls.
Per exemple, la següent figura mostra els descriptors que tenim.

Fig. 115: Llistat de descriptors.

Si volem veure els fons associats al descriptor Adolescencia-Literatura castellana, que diu
que n’hi ha 3, farem clic a la icona
Fixau-vos que, abans de clicar, hi ha una barra lateral del navegador que arriba més o
manco a l’alçada del descriptor Popular music. Si clicam damunt la icona de veure fons
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bibliogràfics, , la barra lateral arriba ara a l’alçada del descriptor Can. Això vol dir que hi
ha més contingut a la part inferior.

Fig. 116: Resultat després de clicar damunt la icona “veure fons” del descriptor “Adolescencia…”

Si davallam per la pàgina, al final del tot tenim els fons associats a aquest descriptor. En
aquest cas mostra un sol fons enlloc de 3. Probablement els altres dos s’hagin esborrat o
estigui repetit.

Fig. 117: Davallam per la página i trobam els fons associats.
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Fig. 118: Pàgina completa quan picam damunt la icona de veure fons associats del descriptor “Adolescencia-Literatura castellana”.

NOTA: En el cas de CDU no apareixen les icones editar, esborrar ni veure fons bibliogràfics
associats. Apareix el següent menú. En el punt NOTES COMPLEMENTÀRIES, EXEMPLES I
PREGUNTES s’explica el cas de les CDU.
Així mateix podem seleccionar a la vegada valors auxiliars en el llistat de valors, activant el
requadre que està a l’esquerra del nom del valor i, una vegada seleccionats podem realitzar
algunes operacions conjuntes, en concret podem esborrar-los, si es pot, o unificar-los en un sol
valor auxiliar.

Fig. 119: Accions conjuntes
Unificar facilita la tasca d’ajuntar en un sol nom diversos valors auxiliars d’una
mateixa taula i associar convenientment de bell nou els fons bibliogràfics associats.
Bàsicament és establir un nou valor auxiliar que englobi diversos valors similars. Per
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fer-ho es seleccionen en el llistat de valors tots aquells que vulguem unificar. Després
es tria l’opció del desplegable Unificar i Acceptem. Surt la pantalla d’unificació de
valors auxiliars (Fig. 3.4.87), formada por el valor final a utilitzar suggerit pel
programa (*Nom: -en color vermell-), i que podem canviar de nom, i just davall tots
els valors de partida que es volen unificar. Al finalitzar l’operació es mostrarà una
notificació informant si l’operació ha anat bé o no.

Fig. 120: Unificar valors auxiliars

Al prémer el botó Acceptar surt una pantalla com la següent on li posarem el nom
per unificar tots els auxiliars triats.

Fig. 121: Nou valor unificat amb el nom canviat (Unificacions)
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Ara, al llistat dels auxiliars només surt el nom unificat:

Fig. 122: Llistat d’auxiliars amb el nom unificat
Per incloure un nou valor en qualsevol de les taules auxiliars, hem de triar primer on
ha d’anar el valor auxiliar (Aplicacions, Autor, CDU, etc) pitjant l’enllaç corresponent
de l’esquerra (i sortirà el nom de l’auxiliar triat) i llavors, quan tenguem a la vista el
llistat, pitjar el valor Nou que hi ha a la part inferior dreta de la pàgina.

Fig. 123: Botó Nou per donar d’alta nous valors auxiliars
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Fig. 124: Creació de nous valors auxiliars

Totes aquestes dades s’hauran de modificar a mesura que passi el temps perquè s’adaptin a la
realitat del centre i de la biblioteca. La biblioteca i el centre són entitats dinàmiques que
evolucionen i progressen de manera continua. La aplicació s’ha pensat per a que sigui adaptable
fàcilment a aquests canvis.
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Gestió d’exemplars
La gestió d’exemplars (Catàleg – Exemplars) comprèn l’edició, baixa, préstec, impressió
d’etiquetes i teixells de cada exemplar.

Fig. 125: Llistat de llibres del catàleg amb els botons d’edició, esborrar i nou exemplar

Alta d’exemplars
Des del llistat corresponent de fons bibliogràfic

Fig. 126: Llistat de llibres del fons bibliogràfic.

fent clic en la icona d'Alta de nou exemplar
a la pantalla d'alta d'exemplars.
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Fig. 127: Pantalla per afegir un nou exemplar

Aquesta pantalla permet incorporar un nou exemplar del fons bibliogràfic a la biblioteca. Dels
camps presentats alguns es donen ja amb una proposta: nº de registre (nombre intern utilitzat
en algunes biblioteques per portar un recompte d'exemplars al marge de l'aplicació AbiesWeb),
la signatura i la data d'alta de l'exemplar. La resta de camps a emplenar són:


Tipus, tipus d'exemplar respecte a la política de préstecs a aplicar-li.



Ubicació, lloc físic on s'emplaça l'exemplar. Els valors que surten aquí mostrats
mitjançant una llista desplegable s'han definit prèviament com a Auxiliars.



Procedència, origen de l'exemplar. Els valors que surten aquí mostrats mitjançant una
llista desplegable s'han definit prèviament com a Auxiliars.



Import, en cas que la procedència sigui degut a una compra, es pot emmagatzemar aquí
l'import que s'ha pagat. Només hem de posar la quantitat i no la moneda, és a dir, si ha
costat 25 €, només posarem 25.



Observacions, per poder fer anotacions relatives a l'exemplar.

Una vegada omplertes totes les dades premem a Guardar. Apareixerà una notificació en la part
superior de la pantalla mostrant el codi d'exemplar assignat a l'exemplar recentment creat.

Fig. 128: Área de notificaciones

Prement el botó Tornar es tornaria al llistat del catàleg de la biblioteca sense crear cap exemplar.
El procés és idèntic a l’explicació feta a la pàgina 34 d’aquest manual.
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Llistat d’exemplars
Per accedir a la pantalla del llistat i gestió d’exemplars es pot fer des del menú Catàleg 
Exemplars.

Fig. 129: Menú Exemplars amb el llistat de tots els exemplars

Ens sortirà el llistat de tots els exemplars que tenim al nostre catàleg. Des del menú Catàleg 
Cerca, podem accedir a la gestió dels exemplars associats al fons bibliogràfic que triem pitjant
la icona Visualització d’exemplars . Aquesta icona ha de tenir un número entre parèntesi
que indica quants d’exemplars hi ha. Si no té aquest número vol dir que no hi ha encara cap
exemplar associat a aquest fons bibliogràfic.

Fig. 130: Menú Cerca amb el llistat del fons bibliogràfic
TUTORIAL ABIESWEB

Pàgina 68 de 154

LLORENÇ SASTRE

Recordem que una cosa és el fons bibliogràfic, és a dir allò que identifica un llibre (títol, autor,
editorial, edició, ISBN, etc) i l’altre són els exemplars, que són els llibres físics que tenim amb
aquest títol, autor, ISBN, etc.
Si clicam damunt “veure exemplars”
surt una pantalla similar a aquesta, amb tants
d’exemplars com indiqui el número entre parèntesi associats al fons bibliogràfic triat.

Fig. 131: En pitjar Visualització d’exemplars ens surten només els associats al fons bibliogràfic triat

A la zona superior de la pantalla es presenta el filtre mitjançant el qual es poden realitzar
recerques d'exemplars concrets. Els criteris pels quals cercar són: Codi de l'exemplar, Número
de registre de l'exemplar, Ubicació, ISBN (del fons associat) i Tipus d'exemplar.
Si mirem el llistat general d’exemplars (Catàleg-Exemplars), tenim una pantalla similar a aquesta,
on el filtre de recerca és més complet que quan miram els exemplars d’un sol fons bibliogràfic.

Fig. 132: Llistat d’exemplars general
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En la zona inferior del filtre es mostra el llistat dels resultats obtinguts en realitzar la cerca (Fig.
132: Llistat d’exemplars general). Si el nombre d'exemplars abasta més d'una pàgina, es podrà
avançar en la llista mitjançant el menú de paginació en la zona inferior del llistat.

Fig. 133: Zona inferior del llistat. A la part inferior esquerra, en verd, el menú de paginació

Es permet l'ordenació pels camps que es mostren en el llistat prement sobre cadascun d'ells, en
la capçalera de la taula.
Mitjançant l'estat se sap si l’exemplar està disponible per a ser prestat

o no

.

Fig. 134: Llistat d’exemplars

Per a cada exemplar es poden fer les següents accions:


Editar



Esborrar



Prestar



Imprimir teixell



Imprimir codi de barres

, permet modificar la informació emmagatzemada en aquest exemplar.
, elimina l’exemplar.
, inicia l’operació de préstec d’aquest exemplar.
, permet imprimir el teixell de l’exemplar.
, permet imprimir el codi de barres de l’exemplar.

En el llistat de resultats també es permeten realitzar operacions per lots. S'hauran de
seleccionar els registres sobre els quals es vol operar. Després se selecciona en la zona
inferior en Tria una opció l'operació a executar i es prem el botó Acceptar. És el mateix
procediment descrit a la secció Auxiliars, pàgina 51.
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El botó Regenerar signatures torna generar les signatures dels exemplars del fons
bibliogràfic.
Finalment podem generar un llistat d'exemplars prement el botó Imprimeix.

Imprimir codi de barres i teixells
Per imprimir codi de barres i/o teixells necessitem fulls d’etiquetes adhesives APLI, models
1270, 1273, 1274,1286 o 1271 pels codis de barres i 1271, 1273, 1274, 1282 o 1286 per els
teixells, i una impressora connectada a l’ordinador des d’on volem imprimir. No sabem si
s’incorporaran nous models d’etiquetes. De moment aquests són els que hi ha.
Es pot imprimir d’un en un o tots alhora. Si volem imprimir tots els codis de barres o tots
els teixells de tots els exemplars d’un fons bibliogràfic, anem al llistat dels exemplars del
fons bibliogràfic, marquem tots els exemplars i al desplegable triem què volem imprimir,
per exemple els teixells, com mostra la següent figura

Fig. 135: Llistat d’exemplars marcats per imprimir els teixells en bloc

Clic damunt Aceptar i ja ens surt la pantalla per triar quin format de paper APLI volem, en
quina fila i columna ha de començar a imprimir (podem aprofitar paper on ja s’han usat
algunes etiquetes) i imprimir els teixells (el que hem triat), com es veu a les següents figures
(la primera triant la plantilla APLI 1273 i l’altra triant la plantilla APLI 1286. Com es pot
apreciar, canvia el tipus d’etiqueta segons el format triat).
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Fig. 136: Pàgina per començar a imprimir els teixells amb plantilla APLI 1273

Fig. 137: Pàgina per començar a imprimir els teixells amb plantilla APLI 1286

En pitjar el botó Generar ens surt una pantalla similar a la següent figura, que podem
descarregar en format pdf
o imprimir
directament.

Fig. 138: Sortida per a imprimir els teixells múltiples

Si en lloc de teixells triem Imprimir etiquetes, és a dir els codi de barres, ens surt la plantilla
predeterminada corresponent a etiquetes (APLI 1274), però podem triar entre aquelles
etiquetes que ofereix el programa (Fig. 3.4.104). Cada una d’elles té una sortida una mica
diferent. Lo seu és provar-les i agafar la sortida i el tipus d’etiqueta que més mos agradi.
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Fig. 139: Pàgina per començar a imprimir els codis de barres

Fig. 140: Opcions d’etiquetes per a imprimir els codis de barres

El resultat obtingut seria similar al de la figura següent (hem triat la sortida corresponent
al codi de barres 1273):

Fig. 141: Sortida per a imprimir els codis de barres
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Si volem imprimir el codi de barres o el teixell de només un exemplar, llavors fem clic sobre
la icona corresponent (
per codi de barres o
per teixell) i ens surt la mateixa pantalla
de les figures Fig. 137: Pàgina per començar a imprimir els teixells amb plantilla APLI 1286 o
Fig. 140: Opcions d’etiquetes per a imprimir els codis de barres segons triem teixells o codi de
barres. En pitjar el botó Generar ens surt, en el cas del teixell, la pantalla:

Fig. 142: Sortida per a imprimir un teixell

I, en el cas d’etiquetes, la pantalla:

Fig. 143: Sortida per a imprimir un codi de barres amb tipus APLI 1273

La impressió dels teixells és imprescindible per ordenar i ubicar correctament els exemplars
dins de la biblioteca. La del codi de barres, que es pot enganxar a la primera pàgina de
l’interior de l’exemplar o a la contraportada és recomanable, però no és tan important. Si
disposeu d’un lector de codi de barres, llavors sí que és necessari.
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3.5

GESTIÓ DE LECTORS I POLÍTIQUES DE PRÉSTEC

Des de la secció Lectors es gestionen els lectors de la biblioteca: alta, modificació, i eliminació
de lectors (Només versió local) i dels cursos als quals poden estar associats els lectors.

Fig. 144: Pantalla del menú Lectors - Lectors

Lectors  Lectors
Des d'aquí es gestionen els lectors de la biblioteca. A la zona superior de la pantalla es presenta
el filtre mitjançant el qual es poden realitzar cerques de lectors concrets. Els criteris pels quals
cercar són: codi de lector, tipus de lector, tipus de sanció (lectors sancionats o no sancionats),
nom del lector, curs, data d'alta i data de validesa del seu carnet. Per executar la recerca es
realitza mitjançant l’auto-emplenat (a mesura que escrivim ens filtre el resultat).
A la zona inferior es mostra el llistat dels resultats obtinguts en realitzar la recerca. Si el nombre
de lectors resultant és superior a 10 es podrà avançar en la llista mitjançant el menú de paginació
a la zona inferior del llistat. Es permet l'ordenació pels camps que es mostren en el llistat
prement sobre cadascun d'ells, en la capçalera de la taula, tal i com hem anat explicant fins ara.

Fig. 145: Exemple de filtratge per nom de lector
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Per a cada lectors es poden fer les següents accions:
 Veure préstecs
, mostra l’historial de préstecs d’aquest lector.
 Editar
, permet modificar la informació emmagatzemada d’aquest lector.


Esborrar



Renovar carnet , actualitza la data de validesa del lector segons el paràmetre definit al
respecte (aquest paràmetre només el pot modificar l’administrador de la biblioteca).




Imprimir
, permet imprimir el carnet de lector.
Restaurar contrasenya , permet restaurar la contrasenya del lector al seu valor inicial,
que per defecte és pass+nomusuari en minúscula (per exemple, ADRIANA LOZANO
AREVALO, usuari aloa0000, tindria contrasenya per defecte passaloa0000)

, elimina aquest lector.

En el llistat de resultats també es permeten fer operacions per lots, de manera similar al que
s’ha explicat en altres punts d’aquest manual. S’han de seleccionar els registres que volem ferlos canvis i després es selecciona en la zona inferior on diu Tria una opció l’operació a executar.
Per fer-la efectiva s’ha de pitjar el botó Acceptar.

Fig. 146: Opcions per executar accions per lots i botó Nou lector

Si volem donar d'alta un nou lector s'ha de prémer el botó Nou.
Després de crear nous lectors o editar informació de lectors apareixerà a la zona superior de la
pantalla una notificació informant del resultat de l'operació.

Fig. 147: Notificació d’èxit en l’acció feta

Carnet de lectors
De manera similar a la impressió de codi de barres i teixells, també podem imprimir els carnets
dels lectors, tant de manera individual com tots de cop. La mecànica és exactament igual al
que s’ha explicat a la impressió de codi de barres i teixells. Seleccionem un lector (o varis) i
triem imprimir carnet. Surt una pantalla similar a aquesta

Fig. 148: Imprimir carnet de lectors
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Els tipus de format d’etiquetes APLI que admet són les corresponents a la següent figura

Fig. 149: Formats d’etiqueta per carnets

A la dreta surt el model triat i la descripció.

Alta manual de lectors
Mitjançant aquesta opció introduïm les dades d'un nou lector de la biblioteca. Aquesta opció
NO està disponible a la versió centralitzada de la conselleria.
La informació a emplenar és el nom, el primer i segon cognom, el tipus de lector, el curs, la
fotografia, si en teniu, i la data de validesa del seu carnet de lector (el codi l’assigna
automàticament l’aplicació).

Fig. 150: Formulari d’alta de nou lector

Per emmagatzemar les modificacions premem el botó Desar. Prement Tornar es torna al llistat
de lectors sense emmagatzemar canvis.
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NOTA: Els camps Telèfon i Correu electrònic no surten per defecte degut a la LOPD. Perquè
surtin s’han d’activar des del perfil d’administrador de l’AbiesWeb.
Per crear un nou lector, prèviament s’ha d’haver donat d’alta el tipus de lector que li volem
assignar i el curs al qual pertany, ja que aquests camps són uns desplegables i ha d’existir el tipus
de lector i el curs dins la base de dades. Per fer-ho, veure les seccions Tipus de lector i Cursos.
En crear un nou lector apareixerà una notificació informant de l'operació i mostrarà el codi de
lector assignat.

Fig. 151: Missatge de nova alta de lector

Lectors alumnes o pares a la versió centralitzada
En la versió centralitzada no podem donar d’alta manualment cap lector. Per incorporar lectors
a l’AbiesWeb del centre, el coordinador TIC o qualsevol membre de la directiva ha d’accedir al
Xestib

Fig. 152 Entrada al Xestib

Ha d’anar a comptes d’usuari moodle per a alumnes
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Fig. 153: Menú Comptes d’usuari Moodle

I ha de marcar els alumnes que no tinguin usuari i triar “Sol·licitud comptes”

Fig. 154: Exemple on triam dos alumnes que no tenen usuari

TUTORIAL ABIESWEB

Pàgina 79 de 154

LLORENÇ SASTRE

Fig. 155: Marcar-los tots i ressetejar les contrasenyes

Si algun alumne no recorda la contrasenya li podem ressetejar marcant-lo al sol·licitar els
comptes. Si marcam tots els alumnes, ressetejarem les contrasenyes dels que ja tenen codi i
crearem els usuaris dels que no en tenien.
En pitjar el botó de sol·licitud de comptes ens sortirà una pantalla amb l’usuari i contrasenya
creats o ressetejats.
Una vegada fet això, hem d’anar a l’AbiesWeb centralitzat, entrar com a bibliotecari i anem al
menú Lectors-Sincronitzar.

Fig. 156: Sincronització dels lectors Xestib-AbiesWeb

Pitjam el botó “Sincronizar lectores” i tots els alumnes que hem sol·licitat/ressetejat sortiran
com a lectors de l’AbiesWeb.
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En el cas de voler Pares o alumnes majors d’edat, hem de fer el mateix. Entrar al Xestib i anar a
Families-Comptes d’usuari i fer el mateix.

Fig. 157: Menú pels alumnes majors de 18 anys i pares

NOTA: Aquest procediment només serveix per donar d’alta els lectors que són alumnes o pares.
Pel professorat el procediment és diferent i l’explicam a continuació.

Lectors professors a la versió centralitzada
El professorat assignat a un centre pot accedir a l’abiesweb del centre seguint aquestes passes:


Un bibliotecari de l’abiesweb ha de sincronitzar els lectors (Fig. 156: Sincronització dels lectors
Xestib-AbiesWeb). Una vegada fet hauria de sortir com a lector. Si no fos així, el professor
lector ha d’entrar a l’abiesweb (abiesweb.caib.es) i triar el centre.



A la pantalla que surt picar damunt “Entrar en abiesweb”.



Mos demana usuari i contrasenya. Són els corporatius gestib, és a dir, usuari x+DNI i
contrasenya la que tengui el professor per entrar al gestib.



Una vegada ha entrat ja hauria de sortir com a lector del centre. Llavors l’administrador
de la biblioteca li pot assignar un perfil de bibliotecari si escau o deixar-lo com a lector.

Lectors professors provinents d’un altre centre a la versió centralitzada
En el cas que el professor provingui d’un altre centre i hagi estat lector o bibliotecari d’aquell
altre centre, per a que sigui visible a l'abiesweb del nou centre, el secretari l'ha de donar d'alta
al programa SEU, no basta tenir-lo d'alta al xestib. Una vegada donat d'alta al SEU, s’ha de
sincronitzar a l'abiesweb tal i com es mostra a la Fig. 156: Sincronització dels lectors Xestib-AbiesWeb, i
al cap de poc temps ja hauria de sortir el professor assignat a l’abiesweb del centre.

Perfil d’administrador a la versió centralitzada
Per demanar perfil d'administrador s'ha d'enviar una petició TIC des de
http://coordinaciotic.ieduca.caib.es/com-j2xml-menu-websites/consultes-i-peticions-desuport-tic/154-consultes-i-propostes-al-servei-de-tecnologies-de-la-informacio-a-leducacio
amb el correu del sol·licitant que sigui l'oficial del centre. Llavors a la petició ha de posar "...
sol·licit donar de baixa l'administrador abieweb anterior que era xDNI i donar d'alta el nou
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administrador xDNI...". Si no hi havia cap administrador, llavors heu de dir que sol·licitau
administrador abiesweb per primera vegada i que sigui xDNI (l'identificador CAIB del professor
que ho ha de ser).

Tipus de lectors
Per donar d’alta un lector mitjançant l'alta manual, és necessari prèviament haver creat el tipus
de lector que li volem assignar. Per fer-ho hem d’entrar com a administrador de la biblioteca
(per exemple adminBiblioteca) i hem d’anar al menú Configuració – Política de préstecs, on
trobarem una pantalla similar al de la Fig. 158: Característiques dels tipus de lectors que ens mostra com
està definit (pròrrogues, dies de pròrroga, terminis, etc que té habilitats) el tipus de lector que
surt al desplegable.
Si ho volem canviar, només hem de triar el lector i modifiquem la part inferior del formulari,
pitjant Acceptar en acabar.

Fig. 158: Característiques dels tipus de lectors

Si volem donar d’alta un nou tipus de lector, pitgem la icona de Nou tipus de lector
accedirem al formulari següent:

TUTORIAL ABIESWEB

Pàgina 82 de 154

i

LLORENÇ SASTRE

Fig. 159: Formulari d’alta d’un nou tipus de lector

Només hem d’emplenar els camps i pitjar Guardar. Per exemple:

Fig. 160: Formulari emplenat per a un nou tipus de lector

Al pitjar el botó Guardar ja ens surt que s’ha incorporat al llistat

Fig. 161: Missatge d’element creat
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Una vegada creat, l’hem de triar al llistat i hem de configurar els seus paràmetres de préstec (dies de
préstec per a cada tipus d’exemplar i número de préstecs que pot fer per a cada exemplar):

Fig. 162: Paràmetres de configuración pel nou tipus de lector creat

Altres mètodes d’alta de lectors
A més de donar d’alta un lector mitjançant l'alta manual, es poden donar d'alta lectors en el
sistema a través d'altres mètodes (recordem que l’alta manual només es pot fer en una
instal·lació local. Aquests altres mètodes també són per a una instal·lació local. La versió
centralitzada no ho permet):




Mitjançant l'acceptació una sol·licitud d'alta.
Mitjançant la importació (en general, un xml).
Mitjançant la sincronització amb un sistema extern. Això requereix una mínima
programació per part de la CA o de l’administrador de l’AbiesWeb, si la instal·lació és
individual.
El servidor ha de tenir connexió amb AbiesWeb i oferir algun mètode d'obtenció de
lectors (un servei web, una consulta SQL directa a la base de dades d'aquest servidor...).
Si algú li interessa li puc facilitar el document pe fer-ho.

Si desitja realitzar altes de lectors per qualsevol d'aquests tres mètodes i no els té habilitats,
s’ha de sol·licitar a l'administrador de la seva biblioteca.
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Lectors  Sol·licituds d’alta

Fig. 163: Menú per accedir a les sol·licituds d’alta

Les sol·licituds d'alta han d'estar expressament habilitades per l'administrador perquè els
usuaris puguin sol·licitar l'alta com a lectors de la biblioteca. Només es pot fer això en una
instal·lació local. Per fer-ho hem d’entrar com administrador de biblioteca (adminBiblioteca,
per exemple) i habilitar l’opció a Paràmetres d’administració:

Fig. 164: Paràmetres d’administració

Això fa que aparegui, sota la caixa d’entrada d’usuari, un enllaç a un "formulari de registre".
NOTA: Aquesta opció, sol·licituds d’alta, NO està disponible a la versió centralitzada.

Fig. 165: Enllaç per sol·licitar el registre com a lector
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Aquest formulari ho emplenaria cada alumne, i al bibliotecari li arribaria la sol·licitud a
Lectors=>Sol·licituds d'alta per acceptar-les o denegar-les. Si està habilitat surt el llistat amb
totes les sol·licituds d’alta rebudes. En primer lloc apareixen uns camps per poder filtrar la
recerca. Aquests camps són: nom, primer i segon cognom del sol·licitant, tipus de lector, curs
al que pertany el sol·licitant i l'estat de la sol·licitud.

Fig. 166: Llistat de sol·licituds d’alta

Amb el botó Filtrar, s'aplicaran els valors introduïts per refinar la cerca. Si no es troba cap
sol·licitud apareixerà un avís informant que no hi ha resultats (Fig. 3.5.20). En prémer el botó
Restablir apareixeran tots els resultats.
A la zona inferior es mostra el llistat dels resultats obtinguts en realitzar la recerca. Si el nombre
de sol·licituds resultant és superior a 10 es podrà avançar en la llista mitjançant el menú de
paginació a la zona inferior del llistat. Es permet l'ordenació pels camps que es mostren en el
llistat prement sobre cadascun d'ells, en la capçalera de la taula.

Fig. 167: Llistat de sol·licituds d’alta

Per a cada una de las sol·licituds es poden fer les següents accions:



Esborrar , elimina la sol·licitud.
Editar , permet modificar la informació emmagatzemada en aquesta sol·licitud.



Tramitar , transforma la sol·licitud de petició de lector d’un usuari en un lector de
la biblioteca.



Denegar

, rebutja la sol·licitud d’alta d’un usuari com lector.

En el llistat de resultats també podem fer accions per lots. Com abans, s’han de seleccionar les
sol·licituds sobre les quals es vol operar, se selecciona a la zona inferior en Tria una opció
l'acció a executar i es prem el botó Acceptar. Després sortirà a la zona superior de la pantalla
una notificació informant del resultat de l'operació duta a terme.
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Importació mitjançant un fitxer xml
La importació es fa igual que si volem importar una base de dades Abies o AbiesWeb. Anirem,
com administrador de biblioteca a Eines – Importació (figura següent)

Fig. 3.5.22: Importar lectors des d’un fitxer xml

Importarem un fitxer comprimit en zip el qual ha de tenir per nom ExportGenerico_lectores.zip,
el contingut del qual serà un fitxer xml que ha de tenir per nom ficheroExportacionDatos.xml.
L’estructura del fitxer xml està documentada a la part privada del portal d’Abies, però ha de ser
similar a aquesta:
<Fichero>
<Lectores>
<Lector CodLector="00001R" Apellidos="Pérez" Nombre="Pepito" FechaAlta="2015-09-20"
FechaValidez="2017-09-20" Curso="1" IdTipoLector="1" Sincro="2153" />
<Lector CodLector="00002R" Apellidos="Martínez Muñoz" Nombre="María" FechaAlta="2015-09-20"
FechaValidez="2017-09-20" Curso="1" IdTipoLector="1" Sincro="2156" />
<Lector
CodLector="00003R"
Nombre="José"
Apellido1="Sánchez"
Apellido2="Mena"
FechaAlta="2015-09-20" FechaValidez="2017-09-20" Curso="2" IdTipoLector="1" Sincro="2168" />
<Lector CodLector="00004R" Nombre="Marta" Apellido1="Ramírez" Apellido2="" FechaAlta="2015-0920" FechaValidez="2017-09-20" Curso="1" IdTipoLector="1" Sincro="2202" />
</Lectores>
<Cursos>
<Curso IdCurso="1" Curso="1ºA"/>
<Curso IdCurso="2" Curso="2ºA"/>
</Cursos>
<TiposLector>
<TipoLector IdTipoLector="1" VecesRenovacion="1" DiasRenovacion="15" DiasEspera="3"
DiasCaducidad="3" DiasRecogida="3" ValidezCarnet="2" ActivarSanciones="1" DiasRetraso="1"
DiasSancion="1">
<TipoLectorI18n IdIdioma="es_ES" Descripcion="Alumnado"/>
</TipoLector>
</TiposLector>
</Fichero>

NOTA: Es pot emprar el Xestib per exportar en format xml les dades requerides en l’estructura
adequada per importar-les després a l’AbiesWeb versió local. Penseu que el fitxer xml ha de
tenir el nom ficheroExportacionDatos.xml i que després s’ha de comprimir en zip amb el nom
ExportGenerico_lectores.zip. Parleu amb els responsables del Xestib.
També es pot exportar des del Xestib les dades necessàries en format de full de càlcul i amb una
macro generar l’xml corresponent, però això ja és feina per administradors.
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Lectors  Edició
Una vegada creats o importats els lectors, aquests es poden editar. Per editar un lector, anem
al llistat de lectors i pitgem el botó Editar

Fig. 168: Llistat de lectors.

Surt la pantalla d’edició.

Fig. 169: Panatalla d’edició d’un lector

Modifiquem els camps que vulguem i guardem.
NOTA: Els camps Telèfon i Correu electrònic no surten per defecte degut a la LOPD. Perquè
surtin s’han d’activar des del perfil d’administrador de l’AbiesWeb. En la versió centralitzada
tampoc surten degut a la LOPD. Fins que la conselleria no registri els fitxers de l’AbiesWeb no
podran sortir.
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Lectors  Encarregats
L’administrador de l’AbiesWeb pot nomenar encarregats. Si és l’administrador,
adminBiblioteca, per exemple, anirem a Usuaris i clicarem sobre Encarregats. Si és el
bibliotecari, anirem a Lectors–Encarregats. En ambdós casos, sortirà un llistat dels encarregats
actuals i una caixa de text en la qual s'ha d'escriure el nom del lector/a del centre que volem
nomenar encarregat/a. La caixa de text compta amb assistència d’auto-emplenat.

Fig. 170: Llistat d’encarregats actuals buit i formulari per afegir-ne

Un encarregat realitza tasques de catalogació i de préstec, però no pot realitzar tasques de
gestió de lectors.
El lector triat, en entrar en l'aplicació, disposarà de l'opció de canviar-se al perfil d'encarregat.
Un usuari que no sigui lector del centre no pot ser nomenat encarregat. Quan assignem algú, ja
sortirà al llistat d’encarregats actuals.

Fig. 171: Llistat d’encarregats actuals en la pantalla del Bibliotecari

Fent clic a l’icona
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Lectores  Sincronitzar
Versió local: aquest menú no l’he pogut comprovar, ja que al pitjar el botó Sincronitzar lectors
(Fig. 172: Pantalla de sincronització de lectors amb un servidor extern (versió local)-) no fa res, i per
tant no puc comentar com funciona. Em remet al manual “oficial”:
Si el administrador así lo desea, puede habilitar a los bibliotecarios la opción de sincronizar
lectores con un sistema externo a AbiesWeb.
Por lo general, esta pantalla tendrá únicamente un botón que al pulsarlo, conectará con el
sistema externo para traerse los datos de los lectores y actualizar (dar de alta, modificar o
eliminar) los de AbiesWeb.
En la meva instal·lació en local surt aquesta pantalla, on diu que sincronitzarà els lectors amb
“Rayuela”:

Fig. 172: Pantalla de sincronització de lectors amb un servidor extern (versió local)

Versió Centralitzada: És l’opció que usarem per importar els lectors al nostre AbiesWeb si usam
la versió centralitzada de la conselleria. Seguirem les passes descrites anteriorment (secció 3.5,
apartat Lectors a la versió centralitzada). La pantalla que ens sortirà en aquesta versió serà
similar a la de la Fig. 156: Sincronització dels lectors Xestib-AbiesWeb.

3.6

OPERACIONS DE PRÉSTEC

Des de la secció Préstecs es gestionen les tasques diàries de la biblioteca: préstecs, reserves,
pròrrogues, devolucions i anul·lacions de préstecs.

Fig. 173: Menú de préstecs del bibliotecari

La política de préstecs és la que defineix quan, quant i a qui se li permet demanar prestat un
exemplar, realitzar una reserva o una pròrroga, per tant és imprescindible abans de començar a
gestionar préstecs la configuració d'aquesta política.
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Fig. 174: Política de préstec dels lectors Alumnat

Préstecs  Operacions
Quan accedim a aquesta secció trobem les notificacions de les operacions pendents (reserves
de fons bibliogràfics que hagin caducat o noves reserves que necessiten ser confirmades), si n’hi
ha. Les reserves caducades, si el bibliotecari ho creu oportú, les haurà d'esborrar des del menú
Consultes reserves.

Fig. 175: Notificacions d’operacions pendents

També s'informarà, en aquest àrea de la pantalla, si l'operació duta a terme ha acabat o no
correctament.

Fig. 176: Notificació d’exemplar tornat amb retràs
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Realitzar un préstec o una reserva
Si volem realitzar un préstec, hem de seguir els següents passos:
1.

En la finestra Codi o títol de l'exemplar escrivim una d'aquestes dues dades, i triem
l'adequat d'entre les opcions que ens apareguin.

Fig. 177: Triar uns dels codis – títols que apareixen en escriure

2.

A continuació premem en el botó Comprova
que apareix al costat. En aquest
moment ens apareixerà, en el costat dret de la pantalla, les dades de l'exemplar
seleccionat.

Fig. 178: Pitgem el botó Comprova

Fig. 179: Dades de l’exemplar i desplegable al triar el lector

Si s’introdueix el codi d'un exemplar que es troba en préstec, el programa mostrarà la informació
de la data prevista de devolució i els botons necessaris per poder realitzar una devolució, una
pròrroga o una anul·lació.
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Fig. 180: Finestra que surt en cas d’haver-se prestat o reservat l’exemplar. Surten tres botons nous que són els de Tornar,
Prorrogar i el d’Anul·lar.

En el cas que l'exemplar estigui disponible, apareixerà a sota, una nova finestra perquè
introduïm el codi o nom del lector. Una vegada que comencem a teclejar una d'aquestes dades,
ens apareixerà una llista desplegable perquè triem el lector al que vulguem fer-li el préstec. Hem
de prémer en el botó Comprova per veure si té algun tipus de sanció o si ha esgotat el nombre
de préstecs establert.
En aquest moment ens apareixerà la data prevista de devolució i, en la part inferior de la
pantalla, els botons Presta i Reservar. Hem de triar l'adequat per a l'acció que vulguem realitzar.

Fig. 181: Préstec o reserva d’un exemplar
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En pitjar Presta o Reservar ens sortirà una pantalla de confirmació i les darreres operacions
fetes.

Fig. 182: Préstec fet amb èxit

Realitzar una devolució, una pròrroga o una anul·lació
Per realitzar una devolució o pròrroga seguim els mateixos passos indicats en el punt anterior:
1.

En la finestra Codi o títol de l'exemplar escrivim una d'aquestes dues dades, i triem
l'adequat d'entre les opcions que ens apareguin.

2.

A continuació premem el botó Comprova que apareix al costat. En aquest moment
ens apareixerà, en el costat dret de la pantalla, les dades de l'exemplar seleccionat i
els del lector que ho té prestat. També ens apareixerà la data prevista de devolució
i la de pròrroga, així com tres botons: Tornar, Prorrogar i Anul·lar.

Fig. 183: Procés de devolució, pròrroga o anul·lació
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3.

Si desitgem realitzar una devolució, simplement hem de fer clic en el botó Tornar.

4.

Si desitgem prorrogar el préstec, haurem de canviar la data que apareix en la finestra
Data pròrroga prevista per la qual vulguem introduir i, a continuació, fer clic en el
botó Prorrogar. La data de pròrroga suggerida pel sistema depèn de la configuració
de les polítiques de préstec.

5.

Si el que desitgem és anul·lar el préstec (per un error, per exemple), premerem el
botó Anul·lar. Els préstecs anul·lats no es consideren préstecs en les estadístiques
de la biblioteca.

Informació de les darreres operacions
En el llistat inferior es mostren les últimes deu operacions realitzades, a manera de bitàcola per
al bibliotecari. La més recent apareix en vermell. Aquest llistat és merament informatiu. Si es
desitja conèixer més informació dels préstecs cal anar a consultes préstecs.

Fig. 184: Darreres operacions

Préstecs  Consulta préstecs
En aquesta secció trobem el llistat de tots els préstecs vigents de la biblioteca.
A la zona superior de la pantalla es presenta el filtre mitjançant el qual es poden realitzar cerques
de préstecs concrets. Els criteris pels quals buscar són: codi d'exemplar, codi de lector, nom del
lector, títol del fons, curs del lector, estat del préstec, data del préstec i data de devolució
prevista del préstec.

Fig. 185: Llistat de préstecs
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A la zona inferior es mostra el llistat dels resultats obtinguts en realitzar la cerca. Si el nombre
d'exemplars resultant és superior a 20 es podrà avançar en la llista mitjançant el menú de
paginació a la zona inferior del llistat (o a la zona superior dreta del llistat). Es permet l'ordenació
pels camps que es mostren en el llistat prement sobre cadascun d'ells, en la capçalera de la taula.
, està retardat

Mitjançant l’estat sabem si aquest préstec ha estat tornat

o si està prestat

. Si s’ha sobrepassat la data prevista de devolució la data es mostrarà en color vermell.

Fig. 186: Data prevista de devolució sobrepassada

El llistat de tots els préstecs (vigents i no vigents) de la biblioteca es troba en la secció Historial
de préstecs.

Préstecs  Consulta reserves
En aquesta secció es presenta el llistat de les sol·licituds de reserva realitzades pels lectors de
forma online.
Fins que el bibliotecari no accepti aquestes reserves, no seran efectives.
A la zona superior de la pantalla es presenta el filtre mitjançant el qual es poden realitzar cerques
de reserves concretes. Els criteris pels quals buscar són: codi d'exemplar, codi de lector, estat,
data de recollida de la reserva i data de la reserva.

Fig. 187: Consulta reserves

Per executar la cerca es prem el botó Filtrar. Per netejar els criteris de cerca el botó Restablir.
A la zona inferior es mostra el llistat dels resultats obtinguts en realitzar la cerca.
Si no hi ha reserves, surt el missatge “Cap resultat”. Si el número de reserves resultant és
superior a 20 es podrà avançar en la llista mitjançant el menú de paginació en la zona inferior
del llistat. Es permet l'ordenació pels camps que es mostren en el llistat prement sobre cadascun
d'ells, en la capçalera de la taula.
Mitjançant l’estat sabrem si la reserva està tramitada
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A més a més, s'informa de si la reserva ha caducat, és a dir, l'usuari estava en llista d'espera per
a un exemplar i quan li ha arribat el torn no ha anat a recollir l'exemplar. És el bibliotecari el que
decideix l'acció que vol seguir: permetre-li el retard o bé anul·lar aquesta reserva la qual cosa el
traurà de la llista d'espera de l'exemplar.

Fig. 188: Exemple de llistat de reserves
Per a cada una de les reserves es poden fer les següents accions:


Tramitar

, col·loca al lector en la llista de reserves de l’exemplar sol·licitat.



Denegar

, rebutja la sol·licitud de reserva feta pel lector.



Borrar

, elimina la reserva.

En el llistat de resultats també es poden fer operacions per lots. Com en els altres punts on s’han
vist les operacions per lots, s'hauran de seleccionar les reserves sobre les quals es vol operar i
després se selecciona a la zona inferior en Tria una opció l'operació a executar i es prem el botó
Acceptar.

Préstecs  Política de préstecs
Es mostren les polítiques de préstec classificades per tipus de lector (Fig. 3.6.18). Des d'aquesta
pantalla solament s'informa d'aquestes polítiques, és l'administrador de la biblioteca el que té
la potestat de modificar els valors oportuns.
Mitjançant el desplegable se selecciona el tipus de lector del qual es vol conèixer la manera que
té establida el préstec.

Fig. 189: Tipus de política de préstec del lector que es tria
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A continuació es presenta un llistat on es mostra per a cada tipus d'exemplar el nombre de dies
que es permet en préstec (Dies en préstec) i quants exemplars com a màxim pot tenir en préstec
simultàniament el lector (Nombre de préstecs).

Fig. 190: Informació de la política de préstecs per tipus de lector

Finalment es mostra informació pròpia del tipus de lector però independent del tipus
d'exemplar:
•

Nombre màxim de pròrrogues sobre un exemplar, quantes vegades es permet renovar
un exemplar una vegada que ho tenim ja en préstec.

•

Nombre de dies d’extensió per defecte, quants de dies es pot prorrogar un préstec. En
realitzar una pròrroga es presentarà com a data de devolució del préstec la que tingués
més aquest valor. No obstant això es permet rectificar en cadascun dels préstecs el valor
final de devolució després d'una pròrroga.

•

Termini màxim de recollida d'un exemplar, quant de temps transcorre entre que s'avisa
a un lector que pot recollir un exemplar que tenia reservat i la seva recollida.

•

Activar sancions, aplica en l'operativitat dels préstecs la sanció descrita en el següent
paràmetre: relació entre retard i sanció.

•

Relació entre retard i sanció, mitjançant aquesta frase es descriu la sanció a aplicar als
lectors d'aquest tipus.
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Préstecs  Historial de préstecs
En aquesta secció trobarem el llistat de tots els préstecs, vigents i no vigents, de la biblioteca. La
interfície i les opcions són les mateixes que les de la secció Consulta de préstecs.

Fig. 191: Interfície de l’historial de préstecs
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3.7

BUTLLETINS I NOTÍCIES

Butlletins
Els butlletins són una col·lecció de notícies que el bibliotecari pot compondre amb notícies o
esdeveniments. Aquestes notícies poden contenir novetats, informació de la biblioteca o
informació relacionada amb els fons bibliogràfics existents a la biblioteca.
Des d'aquesta opció es permet gestionar els butlletins que apareixeran a la pàgina del lector si
aquest està subscrit als butlletins. En la següent figura es mostra l'aspecte amb el qual li
apareixeran els butlletins als lectors:

Fig. 192: Visualització dels butlletins

El menú per gestionar butlletins està compost per una zona on es poden definir els criteris per
realitzar cerques sobre els butlletins i pel llistat dels butlletins.

Fig. 193: Menú Butlletins

Es permet realitzar recerques sobre els butlletins existents pels criteris de: títol, número de
butlletí, data de creació del butlletí i data d'enviament.
El llistat dels butlletins permet treballar mitjançant les accions amb cadascun dels butlletins.
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Fig. 194: Llistat de butlletins

Es poden fer les operacions següents:


Editar
, permet canviar el títol, el número de butlletí, la data de publicació, les
observacions fetes o les notícies associades a aquest butlletí.



Esborrar

, només se podrà esborrar un butlletí no publicat.

En el llistat de resultats (Fig. 194: Llistat de butlletins) també es poden fer operacions per lots.
Com en els altres casos, s'hauran de seleccionar els butlletins sobre els quals es vol operar.
Després se selecciona a la zona inferior en Tria una opció l'operació a executar i es prem el botó
Acceptar.
Per crear un nou butlletí s'ha de prémer el botó Nou.

Fig. 195: Formulari de nou butlletí

En la pantalla de nou butlletí es presenta la informació a emplenar relativa a un butlletí:
•

Títol, títol del butlletí.

•

Número de butlletí, nombre que li vulgui donar el bibliotecari per ordenar els seus
butlletins.

•

Data d'enviament, data en què es “enviarà” el butlletí. A partir d'aquesta data, els
lectors tindran disponible aquest butlletí en la seva secció butlletins.

•

Observacions, anotacions fetes pel bibliotecari. Aquestes no es publiquen en cap
lloc.

•

Notícies, permet anar incloent notícies en el butlletí.

L'element Notícies conté algunes icones específiques
i funciona de la següent
manera. Es poden afegir notícies ja existents, per a això s'utilitza la icona cercar . Si la notícia
és nova es pot crear directament des d'aquesta pantalla prement en la icona Nova notícia .
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Per eliminar una notícia inclosa en el butlletí, primer se selecciona aquesta notícia i després es
prem en la icona esborrar .
Si ja tenim notícies creades i les volem emprar per crear un nou butlletí, anem a Nou butlletí
(Fig. 195: Formulari de nou butlletí), emplenem els camps i pitgem la icona cercar
llistat de notícies ja creades existent per triar-ne una.

. Ens surt el

Fig. 196: Llistat per triar una notícia

Pitgem damunt el títol de la que volem incloure al butlletí i ja ens surt a la caixa de notícies

Fig. 197: Notícia inserida al camp Notícies

Pitjant el botó Desar enregistrem el butlletí. Si pitgem el botó Tornar no fem res.

Fig. 198: Butlletí creat
TUTORIAL ABIESWEB

Pàgina 102 de 154

LLORENÇ SASTRE

En el següent punt es descriu la creació de notícies.
Les notícies porten un ordre dins del butlletí. S'ordenen segons es van incorporant al butlletí. Si
es vol modificar la posició d'alguna de les notícies és suficient amb prémer la icona
una posició aquesta notícia o la icona

per pujar

per baixar-la.

Una vegada emplenada la informació premem a Guardar. Apareixerà una notificació en la part
superior de la pantalla. Prement Tornar es torna al llistat de butlletins sense crear aquest
butlletí.
L'edició

d'un butlletí presenta la mateixa pantalla que la de creació del butlletí.

Notícies
Les notícies poden contenir novetats, informació de la biblioteca o informació relacionada amb
els fons bibliogràfics existents a la biblioteca. Des d'aquesta opció es permet gestionar les
notícies que apareixeran a la pàgina inicial de la biblioteca i també les notícies que apareixeran
en els butlletins on s'hagin seleccionat. En la següent figura es mostra l'aspecte amb el qual
apareixeran les notícies a la pàgina inicial de la biblioteca:

Fig. 199: Notícies en la pàgina inicial

Fig. 200: Pantalla del menú Notícies quan no n’hi ha cap
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L'opció de menú de notícies presenta, en primer lloc, una pantalla composta per una zona amb
un filtre on es poden definir els criteris per realitzar cerques sobre les notícies, i per una altra
zona amb el llistat de les notícies.
El filtre permet realitzar recerques sobre les notícies existents pels criteris de: títol, data de
creació, data de publicació i per data de caducitat.

Fig. 201: Filtre de notícies
Si no hi ha encara cap notícia creada surt un missatge que ho diu (cap resultat, Fig. 200: Pantalla
del menú Notícies quan no n’hi ha cap).
El llistat de les notícies permet treballar mitjançant les accions amb cadascuna de les
notícies.

Fig. 202: Llistat de notícies quan ja n’hi ha de creades

Es poden fer les següents operacions:




Editar
, permet canviar el títol, el subtítol, el contingut de la notícia, la data de
publicació, la data de creació i la data de caducitat. També permet associar un fitxer amb
la notícia.
Esborrar , només se podrà esborrar una notícia no publicada, que no formi part de
cap butlletí o que ja hagi caducat. Si volem esborrar una notícia que ja està assignada a
un butlletí, el que hem de fer és editar-la i posar-li una data de caducitat igual a la data
de creació de la notícia (abans de la data de creació no ens ho deixarà fer), o abans de
la data en la que ens trobem, perquè sigui una notícia caducada i llavors ja sortirà l’opció
per poder-la esborrar.

En el llistat de notícies també se poden fer operacions per lots. Com en els casos anteriors, se
seleccionen les notícies sobre les quals volem operar, seleccionem en el desplegable de la zona
inferior de la pantalla, on diu Tria una opció, l'operació a executar i premem el botó Acceptar
per executar-la.
Per crear una nova notícia s'ha de prémer el botó Nou situat a la part inferior dreta de la pantalla
(Fig. 200: Pantalla del menú Notícies quan no n’hi ha cap). En la pantalla de creació de notícies es
presenta un formulari per emplenar la informació relativa a una notícia (figura següent).
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Fig. 203: Creació d’una nova notícia

Els camps a emplenar en la creació d’una nova notícia són els mostrats en la figura anterior i la
descripció corresponent és:
•
•
•
•
•
•
•

Títol, títol de la notícia.
Subtítol, subtítol de la notícia.
Cos, contingut de la pròpia notícia.
Arxiu associat, nom de la imatge associada a la notícia.
Data creació, data en què es crea la notícia.
Data publicació, data en què es publicarà la notícia a la pàgina inicial del centre.
Data caducitat, data en què es deixarà de veure la notícia a la pàgina inicial del centre.

Un cop creada la notícia ens informarà del resultat

Fig. 204: Resultat de la creació de la notícia

Com podem veure, ja surt la notícia al llistat de notícies i també a la pàgina inicial de l’AbiesWeb
del centre (sempre que la data de publicació concordi).
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Fig. 205: Notícia a la pàgina inicial

Si fem clic damunt el títol de la notícia (per exemple en la Fig. 204: Resultat de la creació de la notícia
fent clic damunt “Benvinguts al nou curs”), mos surt com es visualitzarà la notícia en cas
d’accedir-hi des de la pàgina principal quan cliquem “leer más”. Quan creem una notícia, el
contingut s’escriu utilitzant l’editor de continguts.

Fig. 206: Editor de continguts

Aquest editor conté els elements següents:



Àrea on escriure, la zona blanca. Aquí s’escriu la informació pròpia de la noticia.
Barra de format. Són les icones que permeten formatar el text escrit. Es pot, entre
altres coses:
o

Donar format negreta o itàlica

o

Alinear a l’esquerra, dreta, centre o justificat

o

Incloure vinyetes i esquemes numerats

o

Desfer i refer operacions

o

Afegir enllaç

o

Afegir imatge

o

Color de lletra i de subratllat

o

Previsualització

.
.
.

.

.
.
.

.

Una vegada emplenada la informació premem a Desar. Apareixerà una notificació en la
part superior de la pantalla (Fig. 207: Notificació). També es pot prémer Desar i afegir per
seguir creant més notícies.

Fig. 207: Notificació

Prement Tornar es torna al llistat de notícies sense crear aquesta notícia.
La pantalla d’edició de notícies
notícies.
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En el cas de la versió centralitzada les notícies surten quan hi accedim usant l’opció Triar
localitat i llavors escollir centre. En el moment que cliquem “Ir” (Fig. 4: Entrant en el centre
escollit), surt la pàgina inicial del centre escollit amb les darreres incorporacions al catàleg a
la part esquerra i les notícies a la part central. Si escrivim el nom del centre directament
llavors no surt la pantalla inicial del centre, per tant no surt ni les darreres incorporacions
al catàleg ni notícies. Esperem que aquesta incidència es resolgui en properes
actualitzacions.

3.8

MENÚ ALTRES

Fig. 208: Menú Altres

Missatges de benvinguda
Des d'aquesta opció es permet gestionar els missatges de benvinguda informatius que
apareixeran a la pàgina inicial de la nostra biblioteca. El nombre de missatges que apareixeran
en aquesta pàgina ho gestiona l'administrador de la biblioteca des dels paràmetres
d'administració.

Fig. 209: Pantalla del menú Missatges de benvinguda

Aquesta pantalla està composta per una zona de notificació, una zona on es poden definir els
criteris per realitzar recerques sobre els missatges i finalment el llistat dels missatges.

Fig. 210: Zones de la pantalla dels missatges de benvinguda
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Mitjançant la zona de notificació s'informa al bibliotecari del resultat de l'operació realitzada.

Fig. 211: Zona de notificació

Es poden fer recerques sobre els missatges existents pels criteris de: data de publicació i data
de caducitat.
El llistat dels missatges de benvinguda permet treballar mitjançant les accions amb cadascun
dels missatges.
Es poden fer les següents operacions:
•

Editar
, permet canviar el títol, el cos del missatge o les dates de publicació i de
caducitat.

•

Esborrar

, solament es podrà esborrar un missatge no publicat o caducat.

Fig. 212: Edició de missatges

En el llistat de resultats també es poden fer operacions per lots. Com en cada cas, s'ha de
seleccionar els missatges sobre els quals es vol operar, seleccionar a la zona inferior, Tria una
opció, l'operació a executar i prémer el botó Acceptar.

Fig. 213: Llistat de missatges de benvinguda

Per donar d'alta un nou missatge s'ha de prémer el botó Nou.
En la pantalla de creació de missatges de benvinguda es presenta un formulari similar al d’edició
(Fig. 212: Edició de missatges) amb els camps buits per emplenar la informació relativa a un
missatge de benvinguda:
•

Data de publicació, data en què es publica el butlletí. Per defecte surt la data del dia que
s’escriu el missatge.

•

Data de caducitat, data en què es vol retirar el missatge en la pantalla d'inici de
l’AbiesWeb. Per defecte surt una setmana més tard que la data de publicació.
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•

Títol, títol del missatge de benvinguda. Si s’empra més d’un idioma, surt també una altra
títol pels altres idiomes.

•

Missatge, text del cos del missatge de benvinguda. Si s’empra més d’un idioma, també
surt un altre caixa de missatge pels altres idiomes.

Una vegada emplenada la informació premem Guardar. Apareixerà una notificació en la part
superior de la pantalla. Prement Tornar es torna al llistat de missatges de benvinguda sense
crear aquest missatge.
La pantalla d'edició de missatges de benvinguda presenta el mateix formulari que el de creació
de missatges de benvinguda.

Recomanacions bibliogràfiques
Les recomanacions s'utilitzen per aconsellar, suggerir i difondre propostes de lectura, cinema o
música que tenim a la disposició dels usuaris a la biblioteca. El funcionament general és idèntic
al de notícies.

Fig. 214: Menú Recomanacions

Des d'aquí es permet gestionar les recomanacions que apareixeran a la pàgina inicial de la nostra
biblioteca. El nombre de recomanacions que apareixeran en aquesta pàgina ho gestiona
l'administrador de la biblioteca des dels paràmetres d'administració.
Aquesta pantalla està composta per una zona de notificació, una zona de filtrat on es poden
definir els criteris per realitzar cerques sobre les recomanacions i finalment el llistat de les
recomanacions.
Mitjançant la zona de notificació s'informa al bibliotecari del resultat de l'operació realitzada.

Fig. 215: Zona de notificació

A través de la zona de filtrat es permet realitzar recerques sobre les recomanacions existents
pels criteris de: fons bibliogràfic sobre el qual es va fer la recomanació, data de publicació i/o
data de caducitat.
El llistat de les recomanacions permet treballar amb cadascuna de les recomanacions.
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Fig. 216: Llistat de recomanacions

Es poden fer les següents operacions:
•

Editar , permet canviar el títol, el cos de la recomanació o les dates de publicació i de
caducitat.

•

Esborrar , per esborrar les recomanacions. A diferència de les notícies, aquestes es
poden esborrar en qualsevol moment.

En el llistat de resultats també es poden fer operacions per lots. Com en les altres seccions, s'ha
de seleccionar els registres sobre els quals es vol operar. Després se selecciona a la zona inferior
el desplegable Tria una opció l'operació a executar i prémer el botó Acceptar.
Per donar d'alta un nou missatge s'ha de prémer el botó Nou.

Fig. 217: Camp Fons, suggerències a mesura que escrivim

Fig. 218: Formulari creació de recomanacions amb dos idiomes actius

En aquesta pantalla es presenta la informació a emplenar relativa a una recomanació:
•

Fons, fons bibliogràfic de qual es realitza la recomanació.
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•

Data de publicació, data en què es vol que aparegui la recomanació en la pantalla d'inici
de l’AbiesWeb.

•

Data de programació

•

Data de caducitat, data en què es vol retirar la recomanació de la pantalla d'inici de
l’AbiesWeb.

•

Títol, títol de la recomanació. Si hi ha altres idiomes, també surt la corresponent caixa.

•

Recomanació, text de la recomanació. Si hi ha altres idiomes, també surt la
corresponent caixa. Convé emplenar totes les caixes dels idiomes, ja que si en deixam
alguna buida i entram amb aquest idioma a l’AbiesWeb, la recomanació no es veurà.

Una vegada emplenada la informació premem a Guardar. Apareixerà una notificació en la part
superior de la pantalla. Prement Tornar es torna al llistat de recomanacions sense crear aquest
missatge.

Fig. 219: Resultat de creació d’una nova recomanació

Una vegada creada la recomanació, ja surt a l’inici del programa.

Fig. 220: Recomanacions visibles
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La pantalla d'edició de recomanacions presenta el mateix formulari que el de creació de
recomanacions.

Opinions dels lectors
Des d'aquesta opció es permet acceptar o denegar les opinions dels lectors sobre fons
bibliogràfics que han tingut en préstec alguna vegada.
Simplement es mostra el llistat de les opinions amb dues operacions possibles, tramitar

o

denegar

Fig. 221: Llistat d’opinions

En tramitar

, els altres lectors podran llegir aquesta opinió mentre realitzen recerques al

catàleg prement el botó veure opinions

.

Fig. 222: Com veure les opinions en catàleg

Eliminació de dades
Mitjançant aquest menú es permet l'eliminació de dades emmagatzemades. És molt útil en
canviar de curs escolar per eliminar dades del curs anterior.
En primer lloc es presenta un filtre per poder triar el rang de dates d'entre les quals es desitja
eliminar les dades.

Fig. 223: Eliminació de dades

Posteriorment es mostra la llista d'elements que poden ser eliminats.
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Es poden seleccionar cadascun dels elements: notícies i butlletins, missatges de benvinguda,
recomanacions bibliogràfiques, préstecs, reserves, opinions i sol·licituds d'alta dels lectors.
Finalment es mostra un missatge de notificació amb el resultat de l'operació realitzada:

Fig. 224: Notificació de l’operació

Estadístiques
Aquest menú ens du a una galeria d’estadístiques:

Fig. 225: Menú Estadístiques

Alguna d’aquestes estadístiques es poden visualitzar de manera gràfica de columnes

Fig. 226: Gràfica de columnes
o de manera gràfica de sectors.

Fig. 227: Gràfica de sectors
TUTORIAL ABIESWEB

Pàgina 113 de 154

LLORENÇ SASTRE

Els gràfics disposen a més en la seva part superior dreta d'un menú que permet la seva
descàrrega i impressió.

Fig. 228: Menú contextual dels gràfics
També ens dóna informació de l’estadística si ens situem damunt de la barra corresponent:

Fig. 229: Informació del total de préstecs situant-se damunt la barra corresponent
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4. ADMINISTRADOR DE BIBLIOTECA DE L’ABIESWEB
El menú de l’administrador de l’abiesweb és el següent

Fig. 230: Menú de l’administrador de la biblioteca

Anem a veure cada una de les funcions que té.

4.1

CONFIGURACIÓ

Dades del centre
En el menú Configuració – Dades del centre tenim la següent pantalla

Fig. 231: Menú de l’administrador de la biblioteca

Les opcions que tenim són:
TUTORIAL ABIESWEB

Pàgina 115 de 154

LLORENÇ SASTRE



Dades identificatives: Podem canviar el nom, el codi del centre i el logotip que ens
sortirà quan visitin la nostra biblioteca. El nom i el codi ja vénen establerts quan posam
la llicència i el codi de l’abiesweb que ens facilita la conselleria. Si la instal·lació és
centralitzada, llavors ja no tindrem llicència ni codi però el nostre espai al servidor
central ja tindrà aquestes dades. Podem canviar el nom, si volem, però no és
aconsellable canviar el codi ja que ens identifica com a centre. Quan al logotip, podem
triar qualsevol imatge que tinguem i pujar-la al servidor mijtançant el botó “Buscar
archivo”. Aquesta imatge triada serà el logotip. Per guardar-ho hem de pitjar el botó
Guardar.



Localització: Adreça física del centre.



Contacte: Responsable o persona de contacte de l’abiesweb al centre i dades per
contactar.



Peu de la pàgina principal: Disposem de dues línies que sortiran al peu de la pàgina
inicial de l’abiesweb. Per exemple:

Fig. 232: Peu de pàgina de l’abiesweb

I el resultat es veu al peu de pàgina

Fig. 233: Peu de la pàgina d’inici resultant
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Paràmetres d’administració
En aquesta opció tenim la següent pantalla:

Fig. 234: Paràmetres d’administració de l’abiesweb

Les opcions són:


Habilitar el Servei de consultes externas. El que fa és permetre que altres centres que
tenen abiesweb puguin consultar el catàleg bibliogràfic del nostre centre. Valors: Sí o
No.



Qui pot consultar: Àmbit des d’on es poden fer les consultes. Valors: Local, provincial,
autonòmic, estatal o global (tot el món).



Permetre consultes externes: Permetre si nosaltres volem fer consultes a altres catàlegs
remots. Valors: Sí o No.



A qui puc consultar: Com abans, àmbit on volem fer les nostres consultes. Valors: Local,
provincial, autonòmic, estatal o global (tot el món).



Duració d’un registre bibliogràfic com “novetat”: Temps en dies que considerem que
un nou registre bibliogràfic és una novetat des del moment en que s’inclogui al catàleg.



Període de vigència dels carnets: Temps en anys que són vàlids els carnets de lector.



Número de recursos en el rànking: Número de registres del fons bibliogràfic que es
mostraran a la pàgina principal que siguin els més llegits i/o prestats.



Número de missatges de benvinguda: Número de missatges de benvinguda que es
mostraran a la pantalla principal, a la secció “Informació d’interès”.



Plantilla de teixells: Format del full d’etiquetes APLI que surt per defecte quan volem
imprimir teixells.



Plantilla de carnets: Format del full d’etiquetes APLI que surt per defecte quan volem
imprimir els carnets.
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Plantilla de codis: Format del full d’etiquetes APLI que surt per defecte quan volem
imprimir codi de barres.



Habilitar registre d’usuaris: Permetem o no que un usuari no registrat pugui fer una
sol·licitud de registre online.



Número de caràcters de la signatura bibliogràfica: Indica el número de caràcters que
surt a la signatura en el teixell. Per defecte sol ser 3-3-3.

Política de prèstecs

Fig. 235: Política de préstecs de la biblioteca

En aquest submenú podem establir les polítiques de préstec per als diferents tipus de lector. Al
desplegable triem per a quin lector volem establir les polítiques de préstec i en les caselles
posem les condicions. A la figura 4.5 tenim establertes pel perfil “alumne” que un llibre “Normal”
es pot tenir prestat durant 15 dies i que en pot tenir 3 en préstec, pels “no prestables”, no es
pot deixar en préstec (0 dies i 0 número de préstecs, lògicament), i pels restringits, 5 dies en
préstec i nomé pot tenir-ne un prestat.
La darrera fila, “Nuevo ejemplar”·és per definir un nou tipus de llibre que no sigui cap dels
anteriors (per exemple podria ser “Reservat dins de la biblioteca”). Posaríem el nom al requadre
(hi ha un requadre per a cada idioma activat: es_ES=castellà, ca_CA=català, etc, i s’ha d’omplir
cada requadre obligatòriament, ja que si el deixem en blanc quan canviem d’idioma no sortirà
res i pot dur a confusió) i ompliríem els camps corresponents als dies i número de préstecs que
es podrien fer. Al pitjar Acceptar crea una nova fila que correspondria al nou tipus de préstec de
llibres. En aquesta nova fila podem editar el nom i canviar-lo per el que vulguem.
Si fem les passes descrites anteriorment, en castellà, ens surt una pantalla similar a aquesta
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Fig. 236: Inserció nou tipus d’exemplar per prestar

Ara podem pitjar damunt la icona

per editar el nom i el podríem canviar:

Fig. 237: Edició de tipus d’exemplar per prestar

A la part inferior de la pantalla de la política de préstecs

Fig. 238: Polítiques comuns per a tots els tipus d’exemplars per prestar

posarem el número de pròrrogues que pot tenir aquest lector un llibre prestat i el número de
dies d’aquesta pròrroga. També posarem el temps en dies permès per permetre que es
prorrogui i el temps màxim, en dies, per recollir un exemplar demanat en préstec. Recordem
que un lector donat d’alta pot demanar en préstec un llibre online.
La resta d’opcions són prou clares.
Les icones que surten al costat de cada ítem,
, ja els hem vistes. La primera del llapis
edita l’ítem en qüestió, la paperera esborra aquest ítem i el full en blanc és per crear un nou
ítem (aquí només ens surt als lectors, per tant podríem crear un nou tipus de lector).
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4.2

EINES

Importació

Fig. 239: Menú importació

El menú d’importació serveix per importar base de dades. Podem importar fons bibliogràfics que
tinguem guardat, lectors provinent d’altres base de dades, etc. El format dels fitxers a importar
és un fitxer xml comprimit en zip, com ja hem vist, per exemple, en la importació de lectors en
format xml (pàgina 85).
El format del fitxer xml ha de ser similar a aquest (aquest és un fitxer incomplet, només és per
veure l’estructura ja que falten nodus que s’enllaçen amb altres nodus):
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Fichero>
<Lectores>
<Lector Id="492" CodLector="00005M" Apellido1="DE LA ROSA" Apellido2="CASTILLO"
Nombre="SARAI ESTEFANÍA" FechaAlta="2011-01-28" FechaValidez="2017-12-02" Email=""
Curso="240" IdUsuario="468" IdTipoLector="3" Nombrefoto=""/>
<Lector Id="493" CodLector="00015S" Apellido1="FERNÁNDEZ" Apellido2="GONZÁLEZ"
Nombre="MELODY" FechaAlta="2011-01-28" FechaValidez="2017-12-02" Email="" Curso="207"
IdUsuario="469" IdTipoLector="3" Nombrefoto=""/>
...........................................................................
...........................................................................
</Lectores>
<Cursos>
<Curso IdCurso="206" Curso="P5A"/>
<Curso IdCurso="207" Curso="P6B"/>
...........................................................................
...........................................................................
</Cursos>
<RelacionesCursos/>
<Ejemplares>
<Ejemplar
Id="8781"
IdRegistro="1081920"
Signatura1="8"
Signatura2="ANO"
Signatura3="cap" IdLote="" ISBN="84-473-3357-4" Fecha="" Importe="0" Moneda=""
Ubicacion="-1"
Procedencia="-1"
Observaciones=""
CodigoEjemplar="000037Z"
NumRegistro="37" Estado="0" IdTipoEjemplar="1"/>
<Ejemplar
Id="8782"
IdRegistro="1081922"
Signatura1="8"
Signatura2="ANO"
Signatura3="gat" IdLote="" ISBN="84-473-3357-4" Fecha="" Importe="0" Moneda=""
Ubicacion="-1"
Procedencia="-1"
Observaciones=""
CodigoEjemplar="000038S"
NumRegistro="38" Estado="0" IdTipoEjemplar="1"/>
<Ejemplar
Id="8783"
IdRegistro="1081924"
Signatura1="8"
Signatura2="ANO"
Signatura3="cen" IdLote="" ISBN="84-473-3357-4" Fecha="" Importe="0" Moneda=""
Ubicacion="-1"
Procedencia="-1"
Observaciones=""
CodigoEjemplar="000039Q"
NumRegistro="39" Estado="0" IdTipoEjemplar="1"/>
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<Ejemplar
Id="8784"
IdRegistro="1081926"
Signatura1="8"
Signatura2="SAN"
Signatura3="emp" IdLote="" ISBN="" Fecha="" Importe="0" Moneda="" Ubicacion="-1"
Procedencia="-1" Observaciones="" CodigoEjemplar="000040V" NumRegistro="40"
Estado="0" IdTipoEjemplar="1"/>
...........................................................................
...........................................................................
</Ejemplares>
<TiposEjemplar>
<TipoEjemplar IdTipoEjemplar="1">
<TipoEjemplarI18n IdIdioma="ca_ES" TipoEjemplar="Normal"/>
<TipoEjemplarI18n IdIdioma="es_ES" TipoEjemplar="Normal"/>
<TipoEjemplarI18n IdIdioma="eu_ES" TipoEjemplar="Arrunta"/>
</TipoEjemplar>
<TipoEjemplar IdTipoEjemplar="2">
<TipoEjemplarI18n IdIdioma="ca_ES" TipoEjemplar="No prestable"/>
<TipoEjemplarI18n IdIdioma="es_ES" TipoEjemplar="No prestable"/>
<TipoEjemplarI18n IdIdioma="eu_ES" TipoEjemplar="Ez mailegagarria"/>
</TipoEjemplar>
...........................................................................
...........................................................................
</TiposEjemplar>
<Centros>
<Centro Nombre="IES Llorenç Sastre" Direccion="C/ Perú, 4" Localidad="Palma"
CodPostal="07001" Provincia="7" Telefono="971242034" Email="lsas@iesamaura.net"/>
</Centros>
<Boletines/>
<BoletinesNoticias/>
<Noticias>
<Noticia
FechaCreacion="2018-03-03"
FechaPublicacion="2018-03-03"
FechaCaducidad="2018-06-07" Titulo="NOTICIA 1" Subtitulo="EL 23 DE JUNY COMENÇARAN
LES OPOSICIONS DELS DOCENTS" Cuerpo="&lt;p class=&quot;mce&quot;&gt;Aquest
mat&amp;iacute; s'han aprovat les bases de la convocat&amp;ograve;ria oficial de les
oposicions docents de les Illes Balears a la Mesa Sectorial d'Educaci&amp;oacute;"
NombreFoto="foto2.jpg"/>
<Noticia
FechaCreacion="2018-03-04"
FechaPublicacion="2018-03-04"
FechaCaducidad="2018-06-07" Titulo="NOTICIA 2" Subtitulo="Dia de la dona"
Cuerpo="&lt;p&gt;Dia de la dona&lt;/p&gt;&#13;&#10;&lt;p&gt;Per tal de celebrar el dia de
la dona el proper divendres al nostre club de lectura tindrem com a convidada especial a una
gran
escriptora,
na
Nadia
Gulam.&lt;/p&gt;&#13;&#10;&lt;p&gt;&lt;img
src=&quot;http://www.teocio.es/portal2/wp-content/uploads/2011/02/formasliterarias.jpg&quot; alt=&quot;Resultado de imagen de club de lectura 150x150&quot;
/&gt;&lt;/p&gt;&#13;&#10;&lt;p&gt;Na Nadia comentar&amp;agrave; amb nosaltres el seu
llibre &amp;ldquo;El secret del meu turbant&amp;rdquo; i la seva exper&amp;igrave;encia
vital. No us ho podeu perdre!&lt;/p&gt;&#13;&#10;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;"
NombreFoto="nodisponible.png"/>
...........................................................................
...........................................................................
</Noticias>
<NoticiasEnlaces/>
<Prestamos/>
<RecomendacionesBibliograficas/>
<ParametrosAdministracion>
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<ParametroAdministracion IdNombre="PA1" Valor="0" FechaProgramacion="BOOL"
FechaCaducidad="">
<ParametroAdministracionI18n IdIdioma="ca_ES" Titulo="Habilitar el servei de consultes
externes" Recomendacion="Es permeten consultes al catàleg local des d'altres
instal·lacions remotes"/>
<ParametroAdministracionI18n IdIdioma="es_ES" Titulo="Habilitar el servicio de
consultas externas" Recomendacion="Se permiten consultas al catálogo local desde otras
instalaciones remotas"/>
</ParametroAdministracion>
<ParametroAdministracion
IdNombre="PA1_1"
Valor="LOCAL"
FechaProgramacion="AMBITO" FechaCaducidad="">
<ParametroAdministracionI18n IdIdioma="ca_ES" Titulo="Qui em pot consultar"
Recomendacion="Àmbit geogràfic que defineix els centres pels quals poder ser
consultat."/>
<ParametroAdministracionI18n IdIdioma="es_ES" Titulo="Quién me puede consultar"
Recomendacion="Ámbito geográfico que define los centros por los que poder ser
consultado."/>
...........................................................................
...........................................................................
</ParametroAdministracion>
</ParametrosAdministracion>
<OpinionesLectores/>
<Reservas/>
<SolicitudesAlta/>
<Suscriptores/>
<TiposEjemplarTiposLector>
<TipoEjemplarTipoLector
IdTipoLector=""
NumPrestamos="0"/>
<TipoEjemplarTipoLector
IdTipoLector="3"
NumPrestamos="3"/>
<TipoEjemplarTipoLector
IdTipoLector="4"
NumPrestamos="3"/>
...........................................................................
...........................................................................

IdTipoEjemplar="1"

DiasPrestamo="15"

IdTipoEjemplar="1"

DiasPrestamo="15"

IdTipoEjemplar="1"

DiasPrestamo="15"

</TiposEjemplarTiposLector>
<TiposLectores>
<TipoLector IdTipoLector="3" VecesRenovacion="1" DiasRenovacion="7" DiasEspera=""
DiasCaducidad=""
DiasRecogida="3"
ValidezCarnet="1"
ActivarSanciones="1"
DiasRetraso="1" DiasSancion="1">
<TipoLectorI18n IdIdioma="ca_ES" Descripcion="alumne"/>
<TipoLectorI18n IdIdioma="es_ES" Descripcion="alumno"/>
<TipoLectorI18n IdIdioma="eu_ES" Descripcion="alumno"/>
</TipoLector>
<TipoLector IdTipoLector="4" VecesRenovacion="1" DiasRenovacion="7" DiasEspera="0"
DiasCaducidad=""
DiasRecogida="1"
ValidezCarnet="1"
ActivarSanciones="1"
DiasRetraso="1" DiasSancion="1">
<TipoLectorI18n IdIdioma="ca_ES" Descripcion="professor"/>
<TipoLectorI18n IdIdioma="es_ES" Descripcion="profesor"/>
<TipoLectorI18n IdIdioma="eu_ES" Descripcion="profesor"/>
</TipoLector>
...........................................................................
...........................................................................
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</TiposLectores>
<Documentos>
<Catalogo_Auxiliar_Descriptor id_documento="1081552">
<descripcion>Leyenda</descripcion>
</Catalogo_Auxiliar_Descriptor>
<Catalogo_Auxiliar_Descriptor id_documento="1081553">
<descripcion>Fantasía</descripcion>
</Catalogo_Auxiliar_Descriptor>
<Catalogo_Auxiliar_Descriptor id_documento="1081554">
<descripcion>Crítica</descripcion>
...........................................................................
...........................................................................
</Catalogo_Auxiliar_Descriptor>
</Catalogo_Auxiliar_Aplicacion>
<Catalogo_Auxiliar_Editorial id_documento="1081588">
<Editorial>Anaya</Editorial>
</Catalogo_Auxiliar_Editorial>
........................................................
........................................................
<Libro id_documento="1081918">
<Titulo>¡Mío!</Titulo>
<Coleccion>Cosas de niños</Coleccion>
<Edicion>1</Edicion>
<Editorial>Timun mas ;</Editorial>
<FechaEdicion>2003</FechaEdicion>
<FechaPublicacion>2002</FechaPublicacion>
<ISBN>84-480-1512-6</ISBN>
<ISBN2>9788448015121</ISBN2>
<LugarPublicacion>Barcelona</LugarPublicacion>
<Editorial>Timun mas ;</Editorial>
<Autor>Baxter, Nicola</Autor>
<CDU>8</CDU>
<Lengua>spa</Lengua>
</Libro>
<Libro id_documento="1081920">
<Titulo>Caperucita Roja</Titulo>
<Coleccion>Tus cuentos clásicos</Coleccion>
<DepositoLegal>M-7682-2004</DepositoLegal>
<Editorial>RBA</Editorial>
<Extension>25</Extension>
<FechaEdicion>2004</FechaEdicion>
<FechaPublicacion>2004</FechaPublicacion>
<ISBN>84-473-3357-4</ISBN>
<ISBN2>9788447333578</ISBN2>
<NumeroSerie>1</NumeroSerie>
<Editorial>RBA</Editorial>
<Autor>Anónimo</Autor>
<CDU>8</CDU>
<Lengua>spa</Lengua>
</Libro>
<Libro id_documento="1081922">
<Titulo>El gato con botas</Titulo>
<Coleccion>Tus cuentos clásicos</Coleccion>
<DepositoLegal>M-7683-2004</DepositoLegal>
TUTORIAL ABIESWEB

Pàgina 123 de 154

LLORENÇ SASTRE

<Editorial>RBA</Editorial>
<Extension>25</Extension>
<FechaEdicion>2004</FechaEdicion>
<FechaPublicacion>2004</FechaPublicacion>
<ISBN>84-473-3357-4</ISBN>
<ISBN2>9788447333578</ISBN2>
<NumeroSerie>2</NumeroSerie>
<Editorial>RBA</Editorial>
<Autor>Anónimo</Autor>
<CDU>8</CDU>
<Lengua>spa</Lengua>
</Libro>
<Libro id_documento="1081924">
<Titulo>La Cenicienta</Titulo>
<Coleccion>Tus cuentos clásicos</Coleccion>
<DepositoLegal>M-7685-2004</DepositoLegal>
<Editorial>RBA</Editorial>
<Extension>25</Extension>
<FechaEdicion>2004</FechaEdicion>
<FechaPublicacion>2004</FechaPublicacion>
<ISBN>84-473-3357-4</ISBN>
<ISBN2>9788447333578</ISBN2>
<Editorial>RBA</Editorial>
<Autor>Anónimo</Autor>
<CDU>8</CDU>
<Lengua>spa</Lengua>
</Libro>
...........................................................................
...........................................................................
<PublicacionPeriodica id_documento="1085781">
<Titulo>Okapi. nº 97. Septiembre de 2010</Titulo>
<RestoTitulo>La ciencia copia de la naturaleza</RestoTitulo>
<Dimensiones>30</Dimensiones>
<Editorial>Bayard Revistas, SA</Editorial>
<Extension>64</Extension>
<FechaEdicion>2010</FechaEdicion>
<FechaPublicacion>2010</FechaPublicacion>
<LugarPublicacion>Madrid</LugarPublicacion>
<CDU>57</CDU>
<Lengua>spa</Lengua>
</PublicacionPeriodica>
<Video id_documento="1085782">
<Titulo>Érase una vez ___ el cuerpo humano.</Titulo>
<DepositoLegal>M-44134/2004</DepositoLegal>
<Dimensiones>; 12 cm</Dimensiones>
<FechaPublicacion>2002</FechaPublicacion>
<Notas>Vídeo educativo Incluye extras interactivos, juegos para recordar lo aprendido: puzzle,
sabelotodo y cuerpo humano Contiene: 1: Los músculos -- La piel -- 2 La respiración -- La
digestión -- 3 La vida y el sueño -- Irrigación sanguínea -- 4: El corazón -- El cerebro -- 5: Los
huesos y el esqueleto -- El hígado -- 6: La médula ósea -- Los riñones -- 7: El oído -- Las neuronas
-- 8: La vista -- La boca y los dientes -- 9: El origen de la vida (El gran planeta celular) -- La edad
del hombre -- 10: El nacimiento -- La cadena de la vida -- 11: El sistema inmunitario (Los
centinelas del cuerpo) -- El sistema linfático -- 12: Guerra de las toxinas -- Las vacunas -- 13: Las
hormonas -- Las plaquetas</Notas>
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<Autor>Obra colectiva</Autor>
<CDU>61</CDU>
<Lengua>spa</Lengua>
</Video>
<Audio id_documento="1089183">
<Titulo>10 de Paco</Titulo>
<FechaPublicacion>2007</FechaPublicacion>
<Pais>sp</Pais>
<Autor>Pardo, Jorge</Autor>
<CDU>784(460)&quot;19&quot;(086.7)</CDU>
<Lengua>spa</Lengua>
<OtroDescriptor>Flamenco, Música de</OtroDescriptor>
<Autor>Domínguez, Chano</Autor>
<Autor>Núñez, Faustino</Autor>
<TituloOriginal>10 de Paco</TituloOriginal>
</Audio>
<RecursoElectronico id_documento="1085788">
<Titulo>El museo ideal</Titulo>
<RestoPortada>Historia universal del arte. Del siglo XIV a nuestros días.</RestoPortada>
<Coleccion>Historia universal del arte</Coleccion>
<DepositoLegal>LE.1437-1998</DepositoLegal>
<FechaPublicacion>1998</FechaPublicacion>
<LugarPublicacion>León</LugarPublicacion>
<Autor>Obra colectiva</Autor>
<CDU>7.01</CDU>
<Lengua>spa</Lengua>
<Descriptor>Arte</Descriptor>
</RecursoElectronico>
<Articulo id_documento="1088915">
<Titulo>Acercar la poesía a la escuela</Titulo>
<FechaPublicacion>2002</FechaPublicacion>
<Pais>España</Pais>
<Autor>Sastre García, Isabel</Autor>
<CDU>82</CDU>
<Lengua>Español</Lengua>
<OtroDescriptor>Libros y lectura</OtroDescriptor>
<OtroDescriptor>Poesía</OtroDescriptor>
<OtroDescriptor>Animación</OtroDescriptor>
<OtroDescriptor>Enseñanza primaria</OtroDescriptor>
</Articulo>
<Partitura id_documento="1089038">
<Titulo>19</Titulo>
<Autor>Sastre, Sergio</Autor>
<Lengua>spa</Lengua>
<OtroDescriptor>Rock (Mâusica)</OtroDescriptor>
<Autor>Miss Caffeina Grupo musical</Autor>
</Partitura>
<OtroMaterial id_documento="1085794">
<Titulo>Tu papel es reciclar</Titulo>
<RestoPortada>Unidad didáctica. Colegio</RestoPortada>
<Extension>49</Extension>
<FechaPublicacion>2007</FechaPublicacion>
<Autor>ASPAPEL</Autor>
<CDU>50</CDU>
<Lengua>spa</Lengua>
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<OtroDescriptor>Reciclaje</OtroDescriptor>
</OtroMaterial>
</Documentos>
</Fichero>

Un fitxer xml consistent el podeu trobar a
http://www.cajondesastre.org/files/ exportacionAbiesWeb_2.zip.

Exportació

Fig. 240: Menú exportació

El menú d’exportació exporta la base de dades sencera de l’abiesweb per poder-los imporar en
un altre abiesweb, d’un altre centre o d’una còpia que tinguem en un altre servidor. Crea un
fitxer zip al servidor i el podem descarregar una vegada generat.
Pitjant l’ajuda

tenim més informació al respecte.

Eliminar dades
La mateixa pantalla del menú descriu perfectament el que fa aquesta opció.

Fig. 241: Menú eliminar dades
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Logs

Fig. 242: Opcions del llistat de logs

Aquesta opció permet visualitzar i/o eliminar els fitxers log, que són fitxers que emmagatzemen
la informació de les accions i operacions internes que fa el programa. En base a aquests informes
podem saber què ha fallat, si s’escau, o què ha fet en un moment determinat.
Pitjant el menú d’ajuda

teniu més informació al respecte.

Fig. 243: Exemple de logs d’exportació

Com podem veure, les accions que podem fer són

4.3



Veure el fitxer de logs.



Descarregar el fitxer de logs.



Eliminar el fitxer de logs.

USUARIS

El menú Usuaris té dues opcions: Bibliotecaris i Encarregats.

Bibliotecaris
El menú Bibliotecaris surt quan pitgem
damunt la pestanya Usuaris del menú
principal. Serveix per donar d’alta un
bibliotecari del llistat de lectors que ja tenim,
per tant, abans de donar d’alta un bibliotecari
aquest ha de ser lector.
A la part inferior tenim un llistat dels
bibliotecaris actuals.

Fig. 244: Menú bibliotecaris
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Quan comencem a escriure el nom del nou
bibliotecari a donar d’alta ja ens surten els
lectors que compleixen el criteri d’escriptura.

Fig. 245: Desplegable per triar el nou bibliotecari

Encarregats
El menú d’encarregats funciona exactament igual que el de Bibliotecaris. Quan pitgem el botó
Encarregats surt una pantalla amb la caixa per assignar-ne de nous i, a la part inferior, els
encarregats actuals. Com en el cas dels Bibliotecaris, començant a escriure a la caixa el nom del
nou encarregat ja ens surt els possibles candidats d’entre els lectors que tinguem.

4.4

UTILITATS

Aquest menú, de moment, només permet establir el codi d'exemplar sense lletra com a nombre
de registre i ho fa a tots els registres. Particularment no faria ús d’aquesta opció.
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5. PERFILS, CURSOS I SERVIDORS z39.50
5.1

PERFILS

Els usuaris de l’aplicació han de tenir assignat un perfil. El llistat de persones que hi ha està al
menú Gestió-Usuaris del perfil d’administrador de manteniment (adminEDAE), el qual no
existeix a la versió centralitzada. Aquest perfil d’administrador de manteniment només hi és a
les instal·lacions individuals, per tant aquesta secció no té cap utilitat en l’ús de l’AbiesWeb
centralitzat.

Fig. 246: Llistat de persones

Per donar d’alta un nou usuari de manera manual, hem de pitjar damunt l’enllaç Nou. Accedirem
a la següent pantalla
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Fig. 247: Formulari d’alta de nous usuaris

Pitjant Desar creem aquesta nou usuari. Si pitgem Desar i afegir, desem els canvis i es neteja el
formulari per crear-ne un altre. Si pitgem Tornar, surt de la pantalla sense crear l’usuari. Una
vegada desat ja surt al llistat de persones.

Fig. 248: Llistat de persones

Com podem veure, al llistat de persones tenim les opcions següents:


Editar. Permet canviar la informació de la persona. La fig. 4.4 ens mostra el contingut.



Esborrar. Elimina l’usuari de l’aplicació.



Perfils. Permet assignar-li diferents perfils a un usuari.



E-mails. Visualitza el llistat d’e-mails associats a l’usuari. Permet afegir-ne, editar-ne o
esborrar-ne.



Adreces. Visualitza el llistat d’adreces postals. La gestió es ben igual que els e-mails.



Telèfons. Visualitza el llistat de telèfons associats, mòbils i fixos. La gestió és ben igual
que els d’e-mails i adreces.
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Fig. 249: Edició d’una persona

NOTA: Els lectors, a la versió local, es creen com ja s’ha explicat en la secció 3.5. Els lectors també
disposen d’un camp per al correu electrònic i un camp per a un número de telèfon (mòbil o fix).
Degut a la llei de protecció de dades per a menors, aquests camps estan ocults. Per a que es
pugui veure com a bibliotecari el correu electrònic i el telèfon dels lectors s’ha d’activar aquesta
característica al menú Manteniment-Configuració de l’administrador de l’aplicació
(adminEDAE). Per defecte està desactivat i ja depèn de cada centre el compliment de la LOPD si
vol activar-ho o no (versió local, Fig. 250: Permetre emmagatzemar email i telèfon).
En la versió centralitzada aquesta opció està desactivada i, com que és comú a tots els centres,
no s’activarà llevat que la conselleria faci els tràmits pertinents per complir la LOPD amb
l’AbiesWeb (s’ha de fer per a cada programa que s’usi).
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Fig. 250: Permetre emmagatzemar email i telèfon

Activant aquesta opció, quan editem un lector mos sortirà una pantalla similar a aquesta:

Fig. 251: Fitxa edició lectors fins a la versió 3.5.7

On podem veure que hi ha disponibles els dos camps esmentats: telèfon i correu electrònic.
A partir de la versió 3.5.8, la pantalla que surt és com la següent:
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Fig. 252: Fitxa d’edició de lectors a partir de la versió 3.5.8

Podem veure que ara els camps e-mails, adreces, telèfons i perfils s’editen per separat.

Telèfons
Si clicam sobre Telèfons surt una pantalla similar a aquesta on podem cercar, guardar nou
telèfon o mostrar tots els que hi ha d’aquest lector:

Fig. 253: Telèfons del lector (n’hi pot haver més d’un)
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Clicant damunt Nou accedirem a la pàgina per guardar un número de telèfon, tal i com mostra
la següent figura.

Fig. 254: Pantalla per guardar un telèfon

En podem guardar més d’un a partir de la versió 3.5.8.
Igualment amb els e-mails, adreces i perfils.
Una vegada guardat el telèfon ja ens sortirà a la pantalla.

Fig. 255: Llistat de telèfons guardats del lector seleccionat
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Perfils
Els perfils que podem assignar són

Fig. 256: Tipus de perfils

Normalment només assignarem perfils de Bibliotecari, encarregat i lector. Això ha canviat
a partir de la versió 3.5.8. No ho explic aquí perquè només és útil a la versió local.
Quant triem un usuari i fem clic sobre Perfil ens surt la pantalla següent:

Fig. 257: Perfils actuals de l’usuari

Si pitgem l’enllaç associar podem afegir-li més perfils, així podrà canviar d’un perfil a un altre
quan entri a l’aplicació, tal i com hem explicat al punt Menu General – Canviar de perfil d’aquest
manual. Surt una finestra similar a aquesta:
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Fig. 258: Assignació de perfil

Si volem que aquest usuari sigui Bibliotecari, pitjarem damunt l’enllaç Poner i ja tindrà assignat
també aquest perfil.
De manera similar, si li volem eliminar un perfil, les passes serien les mateixes però pitjaríem
damunt Desasociar perfils. Sortiria una pantalla com la següent figura en la qual només hem de
pitjar l’enllaç Quitar per treure-li el perfil.

Fig. 259: Com treure un perfil
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E-mails
Els e-mails associats a cada usuari es veuen pitjant damunt l’enllaç E-mails. Al fer-ho surt una
pantalla similar a aquesta

Fig. 260: Llistat de correus de l’usuari

Que no té cap e-mail associat. Si volem associar-li un e-mail, pitgem damunt el botó Nou i surt

Fig. 261: Assignació d’un nou correu electrònic

Omplim el camp de l’adreça d’e-mail i pitgem Desar. Si pitgem Desar i afegir, desem els canvis i
es neteja el formulari per crear-ne un altre. Si pitgem Tornar, surt de la pantalla sense crear
l’adreça de correu electrònic. Una vegada desat ja surt al llistat de correus electrònics amb el
missatge d’èxit

Fig. 262: Notificació de creació de correus

Com en tots els casos anteriors,
electrònic.

edita i

esborra l’element, en aquest cas el correu

A partir de la versió 3.5.8 es gestiona de manera similar, però les pantalles que surten són
similars a les vistes a la secció Telèfons.
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5.2

CURSOS

És necessari definir els cursos abans de donar d’alta lectors, ja que aquests requereixen del
camp desplegable curs per poder-los gestionar.
El llistat de cursos el tenim dins del menú Lectors – Cursos del perfil del bibliotecari.

Fig. 263: Llistat de cursos

Per a cada curs del llistat podem:


Editar

, permet modificar la informació emmagatzemada.

Fig. 264: Edició del curs amb els possibles cursos següents pels lectors actuals



Esborrar



Promocionar
, passa els lectors que seleccionem del curs actual al curs següent.
Aquesta opció no hi és a la versió centralitzada, ja que els lectors s’importen cada any
del xestib usant el botó “Sincronitzar” (Fig. 156: Sincronització dels lectors Xestib-AbiesWeb)
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Fig. 265: Passar lectors d’un curs al següent



Veure lectors

, llista tots els lectors del curs.

Fig. 266: Llistat de lectors d’un curs

Per a cada lector podem veure els préstecs que té actualment
lo de baixa

, renovar-lo com a lector

, editar-lo

, imprimir les seves dades

, donar-

i renovar-li la

contrasenya
. Si la icona de la paperera és gris fluix,
, no es pot donar de baixa.
Totes les opcions han estades explicades prèviament a la secció de lectors.
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Per donar d’alta un nou curs, pitgem el botó Nou. Les opcions són les mateixes que en l’edició
del curs.

Fig. 267: Llistat de cursos

Fig. 268: Pantalla de nou curs
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5.3

SERVIDORS Z39.50

Des del menú de l’administrador adminEDAE, per tant només versió local, podem donar d’alta
servidors z39.50. Per fer-ho hem d’anar al menú Gestió-Servidors

Fig. 269: Llistat de servidors z39.50

Aquí tenim un llistat dels servidors actuals. Per afegir-ne un de nou pitjarem damunt el botó Nou
i surt la pantalla

Fig. 270: Alta d’un nou servidor z39.50

Omplirem els camps segons les dades que ens faciliti el proveïdor del servei i pitjarem el botó
Desar per afegir-lo. Si pitgem el botó Tornar sortirem de la pantalla sense afegir cap nou
servidor. Desar i afegir guarda el nou servidor i buida els camps per omplir-los de bell nou per
afegir-ne un altre. Una recerca a “sant google” vos donarà més informació respecte als servidors
z39.50, per exemple
http://es.koha-community.org/manual/3.12/es/additionaladmin.html
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6. NOTES COMPLEMENTÀRIES, EXEMPLES I PREGUNTES
NIPO
El camp NIPO és un codi internacional de control per a les publicacions emanades de
l'Administració Pública, a través dels seus diferents ministeris, adreces, sotsdireccions, oficines,
centres o departaments. Queden exemptes d'aquest control d'identificació aquelles
publicacions que posseeixin caràcter reservat i estiguin restringides a l'àmbit intern de
l'Administració. Cada país, adopta el seu propi sistema de control en aquest sentit. A Espanya,
el NIPO està actualment regulat per Ordre ministerial, revisada per última vegada en 1993, i pel
RD 118/2001 d'Ordenació de Publicacions Oficials. És assignat per la Secretaria de la Junta de
Coordinació de Publicacions Oficials del Ministeri de la Presidència i consta de 9 dígits,
distribuïts en 4 grups, separats entre si per guions:


1er grup, format per 3 dígits que identifiquen a l'organisme oficial superior que ha editat
la publicació.



2n grup, compost per 2 dígits indicatius de les dues últimes xifres de l'any de publicació.



3er grup, format per 3 dígits, equivalents al número currens assignat al títol (per ordre
natural successiu), segons aquest editor i aquest any.



4º grup, que consta d'un únic nombre i funciona com a dígit de control.

Exemple NIPO: 552-08-021-9

A part d'aquests identificadors normalitzats per excel·lència, cal esmentar UNS ALTRES,
adaptats al tipus de material especial o suport en què es presenta la informació, com:
-

ISRC (International Standard Recording Code), per a enregistraments sonors i vídeos
musicals.

-

ISMN (International Standard Music Number), per a música impresa.

-

ISAN (International Standard Audiovisual Number), per a obres audiovisuals.

-

ISTC (International Standard Text Code), per a obres intel·lectuals en general.

-

etc.

Més informació:
http://www.bibliopos.es/Biblion-A2-Bibliografia-Documentacion/03Normalizacion-identificacion-bibliografica.pdf

CDU
La Classificació Decimal Universal (CDU) és un sistema de classificació bibliogràfica que comprèn
totes les disciplines del coneixement humà i la seva producció.
La CDU actual en la seva versió completa, l'anomenat Master Reference File (MRF), està format
per unes 68.000 subdivisions, és accessible mitjançant una base de dades MySQL, i només
n'existeix una versió en anglès. En general s'usen versions més reduïdes i abreujades, així com
adaptacions a diferents entorns i unitats d'informació.
És important seguir l’estàndar CDU per a la classificació bibliogràfica. Això vol dir que no podem
inventar noves CDU de qualsevol manera, sinó seguint les normes establertes.
La CDU divideix el coneixement humà en deu classes principals, els continguts de les quals són
molt amplis:
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0. GENERALITATS.
1. FILOSOFIA.
2. RELIGIÓ.
3. CIÈNCIES SOCIALS.
4. PENDENT DE DESENVOLUPAR.
5. CIÈNCIES EXACTES I NATURALS.
6. CIÈNCIES APLICADES.
7. ART. MÚSICA. ESPORTS.
8. LINGÜÍSTICA. LITERATURA.
9. GEOGRAFIA. HISTÒRIA.
Cada classe principal (nombre d'un dígit) es divideix en deu subclasses (nombres de dos dígits),
cadascuna d'aquestes subclasses en deu més, i així successivament.

Fig. 271: Esquema demostratiu de com cada classe principal és representada per un nombre d'un dígit de 0 a 9 (0: obres generals, 1: Filosofia; 2: Religió;
3: Ciències Socials; 4: buida; 5. Ciències pures; 6: Ciències aplicades; 7: Art; 8: Literatura i 9: Geografia i Història); aquesta classe principal es divideix
en subclasses representades per dos dígits (30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 i 39) i després cadascuna d'aquestes es divideix en noves subclasses.
Basat en: LEFORT, G. Savoir se documenter. Paris: Les Éditions dórganisation, 1994.

A finals de 2015 es va actualitzar aquest esquema i queda com el de la següent figura. Els canvis
més significatius són que s'inclouen dues noves classes, Biotecnologia (60) en la Taula 6 que
conté Medicina i Tecnologia; i Gestió (005) en la Taula de Generalitats, Documentació i
Informàtica. També la reestructuració i canvis en les taules sobre Demografia (314) en la Taula
3 destinada a les Ciències Socials, Botànica sistemàtica (518) i Zoologia sistemàtica (592/599) en
la Taula 5 (Matemàtiques i Ciències Naturals); Arquitectura (72) en la Taula 7 (Jocs, Belles arts.
Esports); i en Transport i serveis postals (656) en la Taula 6 (Medicina i Tecnologia).
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Fig. 272: Nova estructura de la taula CDU

Com a recursos per a posar CDU als fons bibliogràfics recoman


Adaptació de la cdu per a les biblioteques escolars d’infantil, primària i secundària
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0043/388d
a935-67ae-4404-8009-7d0f514632c9/direct02.pdf



Taula CDU simplificada:
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/8/cd_2013/01_Anexo/anexo_5__
cdu.html



Taula CDU UAB: http://www.uab.cat/doc/CDU_tabla-materias.pdf
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La CDU surt al teixell dels exemplars. Com exemple aquest exemplar de “Edad
Prohibida”

Fig. 273: Signatura (teixell) i CDU (821.134.2-31) de l’exemplar

Anem a veure ara com funciona a l’AbiesWeb. La CDU es troba als Auxiliars.

Fig. 274: Localització de la CDU
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Com veiem a la figura anterior, ens surt les CDU que tenim en el nostre AbiesWeb. Aquí
podem cercar, crear, editar i esborrar CDUs.
Cercar: Escrivint l’àrea de coneixement que volem i pitjant el botó buscar, ens ressalta
la CDU corresponent si la tenim inclosa. Si no és així no surt res . Hem de mirar a tota la
pàgina, ja que el valor cercat pot estar a baix de tot.

Fig. 275: Cercar una área del coneixement dins la CDU.

Crear: Si no tenim la CDU que volem, la podem crear. Per exemple, volem crear la CDU
006.001.01 que sigui Normes de l’IES Llorenç Sastre. Les passes que seguirem són
1. Anam a Catàleg-Auxiliars-CDU i pitjam el botó Crear
2. Posam el codi (en el nostre cas 006.001.01) i el literal (Normes de l’IES Llorenç Sastre) i
pitjam Guardar

Fig. 276: Creació d’una CDU
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3. Es crea la CDU com mostra la següent figura

Fig. 277: CDU donada d’alta correctament

Editar: Per modificar qualsevol CDU que tenim a l’AbiesWeb. Per exemple, per modificar
el nou valor introduït, primer cercam el nodus.

Fig. 278: Primer cercam el nodus de la CDU
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Després clicam el botó Editar, i feim un clic sobre el text ressaltat.

Fig. 279: Clic sobre el text ressaltat per omplir automàticament els camps

Fig. 280: S’omplen els camps automàticament
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Ara modificam qualsevol dels dos camps que tenim i pitjam el botó Guardar i queda la modificació feta

Fig. 281: Editar una CDU

I ens queda la modificació feta.

Fig. 282: Canvi de CDU fet
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Esborrar: Finalment podem esborrar qualsevol CDU. La cercam, la clicam i l’esborram.

Fig. 283: CDU esborrada
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Exemple: Imprimir etiquetes i/o teixells d’una prestatgeria
Suposem que volem imprimir les etiquetes o els teixells dels exemplars d’una prestatgeria. Per
fer-ho procedirem de la següent manera:
Anem a Catàleg-Exemplars (hem de recordar que només podem imprimir etiquetes i/o teixells
dels exemplars, no de fons bibliogràfics) i a la caixa Ubicació filtram per una ubicació, per
exemple la prestatgeria Biblioteca-10A.

Fig. 284: Catàleg-Exemplars i filtrem per Ubicació

Apareixen tots els exemplars que hi ha en aquesta prestatgeria. Les seleccionam tots clicant el
requadre de la capçalera i al desplegable inferior triam Imprimir etiquetes. Quan acceptem mos
sortirà la finestra per imprimir totes les etiquetes d’aquests exemplars.

Fig. 285: Exemplars filtrats per Ubicació i selecció per imprimir etiquetes
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Exemple: Crear nova ubicació
Per crear una nova ubicació, amb perfil Bibliotecari anem a Auxiliars-Ubicacions

Fig. 286: Menú auxiliars

Surt la pantalla següent

Fig. 287: Menú auxiliars-Ubicacions

Clicam damunt Nou
Surt la següent pantalla
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Fig. 288: Formulari per crear una nova ubicació

Escrivim el nom i pitjam el botó Guardar. Ens notifica que s’ha creat el nou element

Fig. 289: Notificació

Pitjam Volver i ja surt la nova ubicació:

Fig. 290: Nova ubicació creada
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Preguntes


Com puc exportar els noms dels alumnes del Xestib?
El xestib té eines per exportar les dades dels alumnes (nom i llinatges, número
d'expedient, curs, etc) en diferents formats (excel, csv, text, html, etc). Això ho pot fer
el que té privilegis en aquest sentit dins del xestib del vostre centre, per exemple el/la
director(a) i el/la cap d'estudis. El problema no és exportar-ho. El problema és importarho a l'abiesweb, ja que el xestib, de moment, no treu un format xml com el que requereix
l'abiesweb i que està descrit a la pàgina 67 d’aquest manual. Si algú del vostre centre té
coneixements suficients per transformar la sortida del xestib al format xml requerit,
llavors es pot fer, i ho ha de fer com administrador de la biblioteca, no com a bibliotecari.
Això només s’aplica a les instal·lacions d’AbiesWeb en local. Ja hem vist que la versió
centralitzada “importa” els lectors des del xestib “sincronitzan-los” una vegada que ja
tenen usuari i contrasenya xestib.





Abans empravem l’abies2 i teniem molts llibres entrats. Com puc exportar els llibres
inclosos al dipòsit i al dipòsit auxiliar de l’abies2 cap a l’abieweb?
o

Hi ha un manual de com fer-ho aquí:
http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/8/cd_2013/pdfs/M3.Abies_w
eb/2.Integracion_de_datos_abies2_24_09_2012.pdf

o

Aquesta importació és convenient fer-la amb una instal·lació neta d’abiesweb.

On es posen les dades de l’institut concret i el logotipus que hauria de sortir en tots
els documents de la biblioteca?
Les dades de l'institut ja vénen integrades amb la llicència i codi. Cada centre disposa
d'una llicència i codi únics i que només es poden activar una sola vegada, per tant ningú
més pot tenir les dades que vénen incorporades. De totes maneres es poden fer canvis
entrant com administrador de biblioteca. Al menú “Configuració-Dades del centre” pots
canviar tot el que demanes i posar el logotip del centre.



Es pot consultar l’abiesweb des dels altres ordinadors que estan en xarxa sense
instal·lar res? Es precisa una adreça web concreta? (versions locals)
Es pot consultar l'abiesweb des d'altres ordinadors. De fet en aquest curs online s’ha
emprat un servidor remot, és a dir, obert a tothom i accessible des de qualsevol
ordinador. Per configurar l’accés des d’altres ordinadors, però, s'han de tenir
coneixements informàtics per permetre-ho, especialment si vols accedir des de casa o
des de ordinadors fora del centre. Ho ha de fer algú que entengui de routers, connexions
IP i connexions remotes. Des de dins del centre és un poc més fàcil, només se li ha
d'assignar una IP fixa, dins del rang d'IPs del vostre centre, a l'ordinador que té
l'abiesweb i fer-la pública dins del centre. Es recomana que ho faci una persona
especialitzada en el tema.



Es pot penjar un enllaç a la pàgina web de l’institut?
Pots penjar un enllaç a la pàgina web de l'institut si prèviament has fet el que s'ha indicat
a la pregunta anterior per a instal·lacions en local. Només seria dir a l'enllaç a quina IP o
nom web apuntar. Una cosa va relacionada amb l'altra. A la versió centralitzada no s’ha
de fer res especial, tan sols posar l’adreça, que és http://abiesweb.caib.es, perquè és
accessible des de qualsevol lloc.
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