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Introducció

La disposició adequada de productes i serveis informacionals té una importàn-

cia creixent en els contextos organitzatius i socials. Les unitats organitzatives

que se n'ocupen s'anomenen unitats d'informació.

Una sèrie de tendències han afectat aquestes unitats en els darrers anys, entre

les quals cal destacar la digitalització creixent de productes i serveis, una major

connexió amb un entorn organitzatiu i social més complex, i un paper més

actiu i exigent dels usuaris.

Les funcions i tipologies d'aquestes unitats s'han diversificat, més enllà del seu

paper tradicional de suport dins l'organització o entorn social on actuen. De

manera que a dia d'avui un ampli ventall d'unitats d'informació (amb deno-

minacions cada cop més diverses) tenen un paper creixent en el context on

actuen per tal d'assegurar la qualitat, facilitar la gestió del coneixement i asse-

gurar la continuïtat davant canvis i altres eventualitats.

Els continguts estan agrupats en cinc blocs, cadascun dels quals incorpora ma-

terials complementaris, ja siguin lectures o enllaços, per poder aprofundir se-

gons la curiositat i interès de l'estudiant. A la part final dels mòduls respectius

trobareu uns exercicis d'autoavaluació molt recomanables de treballar en el

procés per a assolir els coneixements i les competències.

En alguns casos farem esment de conceptes d'assignatures d'aquest grau que

són prerequisits per a cursar aquesta assignatura, com ara Introducció a la infor-

mació i la documentació i Introducció a l'empresa.
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Objectius

L'estudi d'aquests materials us ajudarà a assolir els objectius següents:

1. Copsar les especificitats de la gestió de productes, serveis i unitats

d'informació.

2. Conèixer els aspectes clau per a dissenyar i implementar un producte o

servei d'informació.

3. Incorporar l'orientació a la qualitat i el compliment de la normativa legal

com a aspectes intrínsecs de la gestió.

4. Incorporar la gestió de crisi com a aspecte que cal tenir en compte.

5. Alinear l'activitat de la unitat d'informació amb les necessitats i les expec-

tatives dels usuaris i els clients.
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Continguts

Mòdul didàctic 1
Introducció a la gestió d'unitats i serveis d'informació
Josep Cobarsí Morales i Candela Ollé i Castellà

1. Organitzacions i informació

2. Productes i serveis informacionals

3. Els usuaris i els clients

4. Les unitats d'informació

5. Aspectes clau de la gestió d'unitats d'informació

Mòdul didàctic 2
Planificació de serveis
Adela Alòs Moner i Adelaida Ferrer Torrens

1. Els beneficis de la planificació de serveis

2. Anàlisi de l'entorn i del servei

3. La visió, la missió i els objectius del servei

4. El pla estratègic i la seva execució

5. Gestió per objectius

Mòdul didàctic 3
Màrqueting de serveis
Adela Alòs Moner i Adelaida Ferrer Torrens

1. El màrqueting

2. El mercat. Anàlisi de les necessitats d'informació

3. Els productes

4. La promoció i la comunicació dels serveis i productes

5. La comunicació

6. El màrqueting mix d'un producte o servei

Mòdul didàctic 4
Avaluació de serveis
Adela Alòs Moner i Adelaida Ferrer Torrens

1. La importància d'avaluar el servei

2. Mètodes i tècniques d'avaluació

3. Models d'avaluació
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