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Febrer de 2017
OBJECTIUS 2017
En aquest número volem apuntar de forma esquemàtica els objectius principals que
intentarem assolir els propers mesos:
1. Elaborar la política de desenvolupament de la col·lecció de la
biblioteca digital
2. Ampliar el nombre de préstecs (de 2 a 4) que podran fer els usuaris
del servei
3. Identificar el perfil, les pràctiques i les necessitats de la comunitat
lectora digital
4. Desplegar uns cursos de formació de caire pràctic destinats als
professionals de les biblioteques i dur a terme una companya de
promoció d’eBiblio Catalunya dirigida a la comunitat lectora
5. Millorar la gestió del servei d’atenció als usuaris amb la introducció
d’un gestor d’incidències

LA COL·LECCIÓ
Des del grup de selecció, format per personal bibliotecari del Servei de Biblioteques de la
Generalitat de Catalunya i de la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de
Barcelona, s'ha considerat necessari elaborar durant aquest any una política de
desenvolupament de la col·lecció digital on es reflecteixin les característiques de la
col·lecció digital i es fixin els criteris de selecció de títols, adquisició i renovació de
llicències, préstec i tipologies de documents, que es creuen més adients després
d’aquest període de funcionament.
Dins l’apartat de promoció i difusió del fons us avancem els aparadors que destacarem
properament:
-Refugiats: fins al 28 de febrer
-Premis Òscar: del 20 de febrer al 3 de març
-Dia de la dona: del 4 al 15 de març
-Ensenyament: del 16 al 30 de març

ELS INDICADORS
Aquestes són les principals dades d’ús de la plataforma (any 2016):
1,48 milions de visites
Més de 105.000 préstecs realitzats per 14.820 lectors diferents
11.111 nous usuaris donats d’alta
Podeu consultar la resta de dades i indicadors del servei a l’espai de dades estadístiques
del Servei de Biblioteques.
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FUNCIONAMENT GENERAL
App Adobe Digital Editions
El sistema de gestió dels drets digitals (DRM) d’eBiblioCat utilitza la tecnologia d’Adobe
per protegir els continguts contra la còpia o distribució no autoritzada. Per aquest motiu,
el dispositiu per fer la descàrrega ha de ser compatible amb el DRM d’Adobe.
L’empresa Adobe va dissenyar el programari Adobe Digital Editions (ADE) per a accedir al
seu DRM i l’ofereix gratuïtament a través del seu portal web per als ordinadors
compatibles.
Per a dispositius mòbils Android i iOs, l’aplicació eBiblio es troba configurada per ODILO
per connectar-se a la tecnologia Adobe sense necessitat d’instal·lar cap programari
específic d’Adobe. Ara bé, per la pròpia evolució del sector, Adobe ha acabat
desenvolupant també una aplicació ADE per a dispositius mòbils:

Fig. 1. Adobe Digital
Editions d’Adobe per
a dispositius Android i
iOs.

Aquesta aplicació d’Adobe no és necessària, però us podeu trobar algunes persones
usuàries del servei d’eBiblio que la facin servir enlloc de l’aplicació eBiblio. Els usuaris
que la utilitzen accedeixen a eBiblio a través del navegador web del seu dispositiu
(Chrome, Safari,..).
Des de l’àrea d’usuari del web eBiblio (http://catalunya.ebiblio.es ), agafen en préstec el
títol i el descarreguen amb l’aplicació ADE autoritzada.

Fig. 2. Aplicació Adobe
Digital Editions d’Adobe
instal·lada en un
dispositiu iOs.

Abans de marcar el botó de 'Descàrrega' des de l’àrea de préstec del web d’eBiblio,
l’usuari autoritza el seu ID a l’aplicació ADE:
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Fig. 3. Apartat “Configuración” per
autoritzar l’ID a l’aplicació ADE

L’aplicació ADE d’Adobe permet autoritzar l’ID amb les credencials d’eBiblio,
seleccionant el proveïdor ODILO i introduint carnet de biblioteca i PIN:

Fig. 4. Autorització de l’ID
d’usuari a l’app ADE per iOS

La diferència més gran i més important entre l’aplicació ADE i la d’eBiblio és que, a hores
d’ara, l’app d’ADE no té l’opció de Retornar el préstec. L’app ADE elimina el títol de la
biblioteca, però no fa el retorn del préstec.

Fig. 5. Opció d’eliminar el títol de l’app ADE.
Avís important: no fa el retorn del préstec

Òbviament, tampoc permet altres funcionalitats de l’app eBiblio com fer reserves, veure
l’historial de préstecs, consultar el catàleg eBiblio o compartir un títol a les xarxes socials.
Aquestes funcions s’han de fer des de l’accés web d’eBiblio, fent ús del navegador que
incorpora el dispositiu.
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BONES PRÀCTIQUES
La Biblioteca Mestre Martí Tauler de Rubí ens explica que han instal·lat un estand
permanent amb el material de difusió eBiblio (tríptics, punts de llibre i butlletins). Cada
dijous, de 17 a 19 hores hi ha una persona del personal explicant amb la tauleta, el mòbil
i l'ereader què és i com funciona l'eBiblio, l'aplicació de biblioteques XBM i la de Rubí
Ciutat.

Enhorabona, companys de Rubí!
Esperem que ens expliqueu el resultat de la vostra acció.
I si hi ha més experiències que vulgueu explicar, ens les podeu fer arribar a
aporta@bcn.cat.

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
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