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PRESENTACIÓ I 
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DESENVOLUPAMENT 
DEL PROJECTE 

2. 



2.1. 

Metodologia 
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Metodologia = Disseny centrat en l’usuari 

Per què disseny centrat en l’usuari? 

Els usuaris són persones, 
  persones amb necessitats, 
    i amb necessitats molt diverses! 

Perquè posem l’usuari al centre del procés, 
al centre del disseny. 
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Disseny centrat en l’usuari 

Font del gràfic: materials docents del Postgrau Interacció persona-ordinador de la UOC. 
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Disseny centrat en l’usuari 
Anàlisi 

1) Focus groups 
2) Entrevistes 
3) Estudi de benchmarking 
4) Anàlisi d’incidències d’usuaris 

§  Identificar les necessitats de la 
Biblioteca. 

§  Conèixer les necessitats dels 
usuaris finals. 

§  Analitzar els webs de les 
principals biblioteques 
universitàries del món i altres. 

§  Recollir requeriments tècnics. 

Objectius 
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Disseny centrat en l’usuari 
Disseny 

1) Requeriments tècnics 
2) Arquitectura de la informació 
3) Model de dades 
4) Disseny de la interfície d’usuari 
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Disseny centrat en l’usuari 
Avaluació 

1) Test amb usuaris (pre-sortida, feb 2013) 
2) Test amb usuaris (post-sortida, nov 2013) 
3) Anàlisi d’incidències dels usuaris en l’ús del 

nou web 

§  la idoneïtat de les etiquetes 
§  si l’estructura i organització del 

web és adequada i útil, 

§  si els continguts es troben 
fàcilment, 

§   si el web és fàcil d’utilitzar i intuïtiu. 

Objectius: comprovar... 



El nou web de la Biblioteca Virtual 

Data 29/11/2013 
12 

Resultats dels tests: alguns “destacats” 
Observacions generals, respecte el nou web 

* Aspecte a treballar més en en el futur: notificacions, etc.  

ü El nou web és més clar i més net (=disseny net i poc carregat). 
ü  La informació està més estructurada (= poca informació al primer nivell 

de navegació). 
ü Valoren informacions breus 
ü Valoren la informació contextualitzada*. 

ü  Enllaços o FAQs relacionades amb un contingut. 
ü Prominent presència del cercador. 
ü  [Estudiants] Valoren les eines de descobriment, com els Temes. 



2.2. 

Desenvolupament tècnic 
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Requeriments tècnics 
 

§  Escalabilitat. 
§  Personalització. 
§  Trilingüisme. 
§  Possibilitat de generació de workflow per a l'edició descentralitzada de 

múltiples editors. 
§  Integració de diversitat d'eines tecnològiques tant de la universitat com 

externes (pròpies de la gestió de biblioteques). 

Per què Drupal? 
 

§  Software lliure 
§  SEO amigable i accessibilitat 
§  Flexibilitat i control 
§  Robustesa 

Desenvolupament 
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§  Modular, escalable i personalitzable 
§  Vistes 
§  Control de rols i permisos 
§  Multi idioma (trilingüisme) 

Per què Drupal? 

Flexibilitat i control 

§  Software consolidat 
§  Gran comunitat de suport 

Robustesa 
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§  Tipus de continguts 

§  Mòdul d'adaptació funcional del Drupal 

§  Mòdul LTI per a la connexió amb el Campus Virtual 

§  Tema per a l’adaptació de la interfície d’usuari 

§  Implementació de blocs + Block Theme 

Desenvolupaments a mida 
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Tipus de continguts 

Content type: Avís 

Content type: FAQ 
(Visualització: breu) 

Content type: Recurs 
(Visualització: breu) 

Content type: Material 

Block: Formulari bdd 

Block: Tb t’interessarà 

Block: Com a usuari 
pots 
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Copia exacta 
 
Des de l’entorn de labs cap a producció. Sense caché. 

Servidors dedicats 
 
Motius: 
 

§  mida de la base de dades 
§  mida del filesystem 
§  concurrència 
§  estabilitat 
§  rendiment 

Pas a producció 



2.3. 

Integracions i  
la gestió d’usuaris 
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Integració de diferents eines 
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Formularis de serveis 

CAU – IRIS 
Integració amb l'eina CAU-IRIS a través del Web Service desenvolupat per Aplicacions, 
sota el projecte del nou espai del Servei d'Atenció.  

§  La Biblioteca respon 
§  Cerques bibliogràfiques 
§  Cerques bibliomètriques 
§  Recomana'ns un recurs 
§  Publicació de tesis doctorals en obert 
§  Suport a les convocatòries 

d'acreditació 
§  Formació a mida 
§  Normalització de noms d'autor 
§  Proposa'ns un monogràfic 
§  Proposa'ns un nou vídeo 
§  Atenció de queixes 

Eines corporatives 
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O2 – Repositori institucional 
El Repositori Institucional de la UOC és el portal que recull, difon i preserva les 
publicacions digitals en accés obert dels membres de la UOC elaborades en el 
desenvolupament de les seves activitats de recerca, de docència i de gestió. Inclou 
articles, ponències, materials didàctics, treballs finals de carrera, tesis doctorals, etc. 

Dades: 
§  Programari Open Source Dspace 
§  Actualment, conté 5.000 documents 

Eines corporatives 
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Millennium  
Eina específica de biblioteques, sistema comú a totes les universitats catalanes i 
allotjada fora de la UOC (servidors del CESCA). 
Gestiona el servei de préstec de llibres, adquisicions, etc. 

Conté: 
Llibres (44.000 títols) 
Mòduls didàctics (1.500 títols) 
DVD (550 títols) 
Bibliografia recomanada assignatures 
 
Accés: 
Recursos – Llibres, DVD i dispositius. 
Recursos – Mòduls didàctics 
Recursos – Bibliografia recomanada 

Eines externes 
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MetaLib + SFX 

Eines que ofereixen continguts per a biblioteques, comunes a totes les universitats catalanes 
i allotjades al CESCA. 
Donen accés a plataformes de recursos electrònics, molts subscrits de manera consorciada. 

Conté: 
Revistes electròniques 
Bases de dades de revistes 
Bases de dades de llibres electrònics 
 
Dades: 
100.000 títols de revistes 
47 bases de dades de contingut subscrites 
 
Accés: 
Recursos – Bases de dades 
Recursos – Articles 
Recursos – Revistes 

 

Eines externes 
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Summon 
Eina que ofereix un punt d’accés únic a través del qual cercar tots els documents 
disponibles a la Biblioteca. 

Cerca a: 
Revistes electròniques 
Bases de dades de continguts (articles de 
revistes, legislació, llibres electrònics...) 
Catàleg de la biblioteca 
Repositori institucional 
 
Accés: 
Caixa de cerca de la pàgina principal del 
web de la Biblioteca. 

Eines externes 
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Accés a les eines 
El web de la Biblioteca conté continguts restringits. Per accedir a aquests recursos cal 
que l'usuari estigui autenticat. 

Tipus d'autenticació 
 
§   Accés al web: 

 Autenticació des del Campus Virtual 
 Autenticació directament des del web de la Biblioteca 

§   Accés a recursos electrònics i al catàleg 
 Autenticació al proxy de la Biblioteca 

§   Accés a recursos amb identificació pròpia 
 Es faciliten les claus d'accés 

Eines - Accessos 
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Accés a les eines 
Accés dels usuaris dels productes de subscripció. Proxy de reescriptura i control d’accés. 
 

Proxy 
 

(...) 

Altres recursos 

Eines - Accessos 
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Accés a les eines 
Els usuaris tenen un rol dins de la Biblioteca.  
Els rols són agrupacions dels perfils del Campus. 

 

§  Visitant  
§  Estudiant 
§  Estudiant en pausa 
§  Estudiant de postgrau, tercer cicle o màster 
§  Estudiant d'EducaciOnline, >25, >45, FSP 
§  Estudiant de formació a mida 
§  Professor, estudiant de doctorat o investigador 
§  Personal de gestió o membre del patronat 

FUOC 
§  Consultor o tutor 
§  Convidat de recerca 
§  Alumni 

Rols Biblioteca (11 rols) 
UOC – ESTUDIANT – gr01 
UOC – ESTUDIANT– gr02  
···· 
UOC2000 – ESTUDIANTE_UOC_IB - gr51 
UOC2000 – CONSULTOR_UOC_IB - ib05 
UOC - SOCI_GRADUAT - 1 
··· 
UOC – GESTIO – 1 
UOC – TUTOR – 2 
···· 
···· 
···· 
···· 
  

Perfils Campus (+300) 

Gestió dels usuaris 



QUÈ REPRESENTA 
EL NOU WEB 

3. 



3.1. 

Objectius del nou web 
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Usuaris potencials de la Biblioteca Virtual 

Tota la comunitat UOC! 

§ Estudiants 
§ Personal docent 
§ Recercaires 
§ Personal de gestió 
§ Alumni 
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Objectius del nou web 

Eina de consulta bàsica i  
de referència 

Canal de comunicació eficaç 
Difusió dels serveis i recursos de la 
Biblioteca. 

Tota la informació, tots els tràmits i 
tots els recursos. 
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Objectius del nou web 

Fidelitzar i vincular els usuaris 

Més proximitat amb els usuaris 

Continguts útils, de qualitat i ben explicats per al suport de l’activitat dels usuaris. 
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Objectius del nou web 

Eina usable, senzilla i entenedora 
Estructura lògica per a l’organització dels continguts. 
Continguts estructurats en base les necessitats dels usuaris i no de les eines que té la 
Biblioteca. 
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Objectius del nou web 

Més personalització de la 
informació 
Segmentació dels continguts en base 
als perfils dels usuaris. 
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Objectius del nou web 
Més transparència en els processos i 
en la qualitat dels serveis 

A partir 
de 

1/01/2014 



3.2. 

Metodologia de treball 
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El nou web és cosa 
de tots… 
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Gestió descentralitzada de continguts 

Recull propostes de tots els membres de l’equip, els valora i els passa a 
direcció. 

Comitè editorial format per 3 persones 

Cada membre de l’equip és responsable dels seus apartats 

Diferents tipus de continguts 

Selecciona, descriu i introdueix recursos i continguts al web, de forma 
autònoma. 

Immediatesa a l’hora d’actualitzar i publicar 
 …però també… 

Continguts més elaborats 
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Estudis (professors, consultors i estudiants) 

Serveis de Biblioteca per al Suport a l’Aprenentatge 

Temes 

Recomana’ns un recurs 

Lligam amb altres departaments 
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OSRT (Oficina de Suport a la Recerca i la Transferència) 

Serveis de Biblioteca per al Suport a la Recerca 

Oficina de Planificació i Qualitat 
Suport a l’avaluació  
      àServei d’acreditació del professorat 

Instituts de Recerca 
Suport de publicació de tesis doctorals 

Difusió i comunicació recíproca 

Lligam amb altres departaments 



3.3. 

L’ús de la Biblioteca per 
part de l’usuari 
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Hàbits de comportament 

Consulta els recursos que coneix (o que recomana el personal 
docent) 

Coneix els serveis que utilitza 

El Préstec i l’Obtenció de documents electrònics són els serveis més utilitzats.  

La cerca d’articles és la tasca més habitual. 

Acostuma a consultar les revistes o les bases de dades que coneix. 
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Increment de l’ús del cercador (Summon) 
S’han doblat les consultes a Summon (octubre 2012-octubre 2013) 
16.702 consultes         49.525 consultes 

Descoberta de nous recursos 

Coneixement de l’amplia oferta de serveis 

Selecció de recursos destacats. 

Alt grau de satisfacció 
en l’ús de l’eina. 

Què ha significat el nou web 

Recursos per àmbits temàtics. Ex. Pestanya de Temes. 



CONCLUSIONS 
4. 
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Problemes 

Solucions/recomanacions 
§  Dimensionar els objectius (i expectatives) vs recursos 
§  Definir fases del projecte i els objectius de cada una. 
§  Documentació completa i detallada. 
§  Control i seguiment de l’evolució. 
§  Mantenir els projectes (els nous projectes són més costosos). 

Gestió d’un projecte de grans dimensions 
§  Objectiu ambiciós amb pocs recursos. 
§  Mantenir el projecte al llarg del temps i dels canvis. 
§  Dificultat en el compliment de terminis. 
§  Assegurar els recursos pel llarg del projecte. 

…i molta il·lusió, 
de tots els 
implicats! 
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Problemes 

Solucions/recomanacions 
§  Pensar en el procés lògic de l’usuari i intentar reproduir-lo (tant com sigui possible). 
§  Transversalitat tecnològica 

Integració d’un ampli ecosistema d’aplicacions 
§  Integrar moltes eines amb diferents funcions, diferents tecnologies i de diferents 

proveïdors. 
§  Fer que sigui transparent per l’usuari. 

Solucions/recomanacions 
§  Definir fases del projecte. 
§  Avaluar les conseqüències de cada fase i els seus possibles 

entrebancs. 

Pressió pel calendari i per resultats 
§  Desenvolupar i introduïr continguts simultàniament. 
§  Prendre decisions mentre s’està treballant. 
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Reptes del projecte 

Solucions/recomanacions 
§  Enfoc en les necessitats dels usuaris. 
§  Arquitectura de la informació que permet organitzar el contingut actual i la 

constant aparició i creació de nous continguts i noves eines. 
§  Accés únic als recursos. 

Oferir un gran volum d’informació, recursos i tràmits 
§  Complexa arquitectura de la informació. Molts nivells de profunditat i de relacions. 
§  Facilitar l’accés als recursos i a les eines que dónen accés als recursos. 

Canvi radical en la forma d’oferir els continguts 
§  No reproduïr la forma interna de treball: eines, processos... 

Solucions/recomanacions 
§  Enfoc en l’esquema conceptual i les tasques que realitzen els usuaris. 
§  Conèixer com treballa l’usuari, què utilitza i com. 
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Reptes del projecte 

Coordinar, crear i introduïr un gran volum de continguts 
§  Canvi en la filosofia sobre com explicar-nos i dirigir-nos a l’usuari. 
§  Creació de nous continguts i reformulació dels ja existents. 
§  +20 persones creant i introduïnt continguts simultàniament. 
§  Familiarització amb una nova eina d’entrada de continguts. 

Solucions/recomanacions 
§  Coordinació entre tots els membres. 
§  Cada contingut té un responsable, cada responsable crea i cuida els seus 

continguts. 

Gestionar el canvi d’interfície 
§  Canvi radical per a l’usuari. 

Solucions/recomanacions 
§  Sortida en beta, en paral·lel al web vell. 
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Reptes de futur 
1. La meva biblioteca 
Espai on l’usuari pot consultar les 
seves gestions presents i passades 
amb la Biblioteca. 

§  Consultes: 
§  La Biblioteca respon 

§  Consultes bibliogràfiques 

§  Consultes bibliomètriques 
§  Etc. 

§  Préstec (préstecs en curs, pròxims 
venciments, reserves) 

§  Peticions: Obtenció de documents 
electrònics 

§  BR de les assignatures matriculades 
§  Recomanacions per perfil 
§  (...) 
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Reptes de futur 

2. Més lligam amb el repositori institucional 
§  Integració entre el nou web i el repositori 
§  Nous serveis que permetin l’enriquiment del repositori (mandat institucional) 

4. Interfície mòbil 

3. Coherència gràfica entre interfícies 
§  Donar a totes les eines de la Biblioteca l’aparença gràfica del nou web (en el 

grau que sigui possible). 
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Què ens demana l’usuari? 

§  Informació personalitzada (a nivell d’usuari) 
§  Recomanacions de llibres similars a altres que han sol·licitat en préstec 
§  Noves adquisicions que poden ser del seu interès 

§  Menys eines on trobar documents 
§  Poder personalitzar els continguts en algunes seccions (ex. Inici) 
§  Recomanacions de recursos per afegir a les aules [personal docent] 
§  Els continguts que s’han d’utilitzar per les PACs [estudiants] 

Personalització! 



Els vostres comentaris, idees i opinions seran molt benvinguts! 


