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13 de maig 2016
Benvolguts amics,
Us presentem un nou canal per comunicar les novetats del servei eBiblio.
Un butlletí que està elaborat pel Grup Operatiu del Servei de Préstec Digital, que
té encomanada la tasca de dinamitzar i millorar el servei.
Cada mes rebreu el butlletí amb diverses informacions. La idea és que el
difongueu entre el personal de la biblioteca i, si és possible, el pengeu en alguna
zona de treball per a consulta de tothom.
La finalitat d’aquest butlletí és de fer present entre tots nosaltres aquest servei i
aprendre el seu funcionament per tal de poder-lo donar a conèixer a tots els
usuaris.
Gràcies i fins al juny!

Funcionament general del servei (plataforma ODILO)
Opcions d’accés al servei de préstec digital
El servei és disponible des de:
● la versió web dels navegadors: http://catalunya.ebiblio.cat per a ordinadors
personals, MAC i/o portàtil

●

l’App eBiblio per iOS i Android per a dispositius mòbils (telèfons intel·ligents,
iPAD i/o tauleta)

Fig. 1 Versió web
Fig. 2 App Ebiblio
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Les dues opcions d’accés són autònomes i independents.
Els usuaris, segons el dispositiu de lectura per al qual optin, poden fer tots els
tràmits des de qualsevol dels dos accessos: consulta del catàleg, préstec,
reserves, descàrregues i lectura. Aquesta és una diferència important respecte a
l’anterior plataforma tecnològica, que des de les app només permetia la lectura,
però la resta de tràmits s’havien de fer des de la versió web.
L’accés utilitzat és rellevant perquè afecta a altres funcionalitats com la devolució
o la lectura en diferents dispositius:
● la devolució anticipada del document digital haurà de fer-se des de l’accés
emprat per fer la descàrrega.
● per aquells usuaris que combinen la lectura des de diversos dispositius amb
accessos diferenciats (web i app), han de tenir present que la descàrrega a
tots dos accessos s’ha de fer autentificant-se amb la mateixa ID.

La col·lecció
Cada mes una comissió tria les novetats arribades al mercat. El principal
proveïdor de continguts és Libranda, però també s’adquireixen continguts
d’altres proveïdors.
Des de les biblioteques també podeu aportar propostes d’adquisició per mitjà de
la bústia: e-biblio.cultura@gencat.cat
Els usuaris tenen l’opció de suggerir la incorporació de títols nous des d’El Meu
compte, Sol·licitud d’articles. Totes les desiderates són avaluades per la comissió
de selecció i s’informa directament a l’usuari de la possibilitat d’adquisició i, si no
és possible, dels criteris pels quals no es procedirà a la incorporació.
Els aparadors de títols destacats que es poden veure a la pàgina d’inici són
elaborats per la comissió de selecció i es van actualitzant cada setmana.
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Revistes
Total

Taula d’usuaris
Dades d'activitat
general any 2016
Visites a la plataforma
Préstecs

totals 1r
quadrimestre
144.862 138.697 152.032 152.386
587.977
8.103
8.158
8.484
8.617
33.362
gener

febrer

març

abril

Castellà
Català
Sense informació d'idioma
Anglès

4.695
2.928
480
---

5.015
2.738
405
---

5.087
2.844
384
169

5.279
2.872
373
93

20.076
11.382
1.642
262

Usuaris donats d'alta
Usuaris actius*

1.245
3.510

1.061
3.362

1.011
3.547

979
3.641

4.296
7.705

* La dada quadrimestral d'usuaris actius descompta els actius repetits de cada mes.

Per a més informació podeu adreçar els usuaris a la bústia:
e-biblio.cultura@gencat.cat
i per atendre consultes internes:
e-biblio.cultura@gencat.cat
gsb.ebiblio@diba.cat
adminebibliocat@bcn.cat

Comunicació
Us recordem que per tal de difondre el servei d’eBiblio podeu fer servir els
cartells que us vam enviar per correu electrònic al principi del servei i que us
tornem a adjuntar.
Els que tingueu accés a fer enviaments de butlletí electrònic també podeu fer un
recordatori als vostres usuaris i adreçar-los a
http://catalunya.ebiblio.es/opac/#index
Si més endavant es fa més material de difusió us ho comunicarem a través
d’aquest butlletí.
Així mateix, convidem a tots els que estigueu fent accions per a difondre i
promocionar el servei eBiblio que ens envieu la Bona Pràctica i així la podrem
compartir amb tothom al proper butlletí. Podeu enviar-la a: aporta@bcn.cat.
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