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1. Introducció

PMB és un Sistema Integrat de Gestió de Biblioteques (SIGB). És programari lliure
adaptat per a ser utilitzat des lliurex. Des d'aquest sistema podem dur a terme la
gestió de la biblioteca del centre.

2. Instal·lació

En primer  lloc,  tenim que tindre  instalat  a  l’ordinador  un servidor  lliurex.  En  el
nostre cas tenim la versió 15.05 perquè el tècnic del SAI ens va dir que en la versió
16 no funcionava.

Tenim  que  configurar  la  xarxa  del  servidor  a  través  del  Aplicacions  →
Administració LliureX → Zero Center, Centre de control de LliureX, Secció
Sistema, Zero-Server-Wizard.





NOTA: Hi ha que assegurar-se que l’ordinador té dues targetes de xarxa, perquè
sinó o funcionarà el mòdul de biblioteca o funcionarà Internet però no les dues a la
vegada.

Ara ja està preparat el servidor. Anem a instal·lar el mòdul de biblioteca.

PMB no està instal·lat per defecte ni en els servidors ni en els clients, per la qual
cosa  hem  de  instal·lar-lo.  Per  a  això  ens  dirigim  al  menú:  Aplicacions  →
Administració LliureX → Zero Center, Centre de control de LliureX , Secció
Programari, Biblioteca PMB.

A continuació,  es mostra una finestra on indica que es van a instal·lar diferents
components i confirma si volem continuar.



Després  de  la  instal·lació,  es  mostra  un  missatge  indicant  que  s'ha  realitzat
correctament:

 

IMPORTANT: en instal·lar PMB es creen quatre comptes predeterminats:

• el superusuari (usuari: admin, contrasenya: admin),

• el bibliotecari (usuari: bib, contrasenya: bib),

• el responsable del catàleg (usuari: cat, contrasenya: cat), i

• el ajudant de bibliotecari (usuari: circ, contrasenya: circ).

Una vegada instal·lat, si anem al menú  Aplicacions → Oficina, podem observar
que s'han creat dues noves entrades:

• Una anomenada  OPAC, que utilitzaran els usuaris per a fer recerques en el
catàleg.

• Una altra anomenada PMB, per a l'administració de la biblioteca.

Per  a  accedir  a  l’administració  de  la  biblioteca,  anem al  menú Aplicacions  →
Oficina → PMB.



El que fa és obrir el navegador en l'ordinador tot indicant l'adreça del PMB. En l'aula
lliureX o en la instal·lació de biblioteques l'adreça és:

http://pmb

Per defecte, si no s'ha creat cap compte d'usuari, podem connectar-nos amb el nom
d'usuari  admin  i  la  contrasenya  admin  (es  recomana  canviar-la  per  a  més
seguretat). L'administrador del sistema pot afegir nous administradors i modificar,
tant les dades com els permisos dels existents.

http://pmb/


IMPORTANT: Si volem canviar l'idioma, la primera cosa que hem de fer,
després d'identificar-nos, és polsar la icona de la roda dentada, en la part
superior dreta de la pantalla, introduir la confirmació de la contrasenya
actual i canviar l'idioma de l'usuari (vegeu la imatge inferior).

3. Presentació

Després d'identificar-nos, es mostra el mòdul d'administració que consisteix en una
finestra  amb  diverses  pestanyes  en  la  part  superior  que  mostren  les  diferents
funcionalitats:

 Administració: aquesta pestanya conté les accions principals que es poden

realitzar  sobre  l'aplicació  en general  (usuaris,  exemplars,  base  de dades,
etc.).

 Circulació:  permet  realitzar  el  control  dels  exemplars,  així  com  de  la

comunicació entre la biblioteca i els seus usuaris.

 Catàleg: permet gestionar els registres i exemplars que es troben en la base

de dades de l'aplicació (creació, modificació i eliminació).

 Autoritats: gestiona els autors (escriptors, traductors, maquetistes, etc.) dels

documents i les seues responsabilitats.



 Informes:  permet  obtindre  informes  relacionats  amb  la  informació

emmagatzemada.

 DSI (Difusió  Selectiva  de  la  Informació):  ofereix  la  possibilitat  d'enviar,

regularment,  informació  als  usuaris  dels  resultats  d'un  patró  de  busca
personalitzada.

4. Introducció d’usuaris

 Exportar des d'ITACA

Aquest procés generarà un fitxer que utilitzarem després per a importa-lo en
el PMB.

 

El fitxer que crea des d’Itaca, té extensió .DAT Tenim que canviar l’extensió a
.XML

 Importar els Usuaris al PMB



A la  pestanya  ADMINISTRACIÓ (1),  seleccionem  USUARIS (2)  i  escollim l'opció
IMPORTACIÓ XML D'ITACA O GESCEN (3). A continuació,  seleccionem el fitxer  que
hem exportat des de NAVEGA (4) i premem CONTINUAR (5).

5.  Creació  dels  carnets  dels
usuaris

Anem a la pestanya Circulació, Carnets d’usuaris  i generem els carnets. Hi ha
que indicar els codis dels carnets a generar. Si volem imprimir-los tots, posarem del
00000000-99999999.

Exemple de carnet per a un usuari anomenat Miguel De Cervantes.



6. Introducció de llibres

Per a introduir els llibres, anem a utilitzar la base de dades oficial Rebeca-ABNET
Rebeca per a no tindre que introduir totes les dades dels llibres. D’aquesta forma, a
través del ISBN, que podem llegir amb el lector de codis de barres, cercarem el
llibre.

Anem a la pestanya Catàleg i després a l’opció Extern / Z39.50 i marquem l’opció
Rebeca-ABNET Rebeca i/o Biblioteca Nacional per a no tindre que introduir totes les
dades del llibre manualment.



Introduïm el ISBN del llibre utilitzant el lector del codi de barres i el busquem.

I anem a Resultats.

Fem clic en el nom del llibre per a poder copiar-lo al catàleg.



Fem clic en Copia el registre i li posem el nombre d’exemplar.



I ja podem guardar el llibre.

7. Fer préstecs

En la pestanya Circulació, anem a Préstec. Tenim que introduir el codi de l’usuari

que va a fer el préstec (NOTA: El codi es el DNI de l’usuari).

Després podem introduir el número de l’exemplar a prestar o be llegir amb el lector
de codi de barres el ISBN del llibre.



8. Configuració 

Pestanya Administració: conté funcionalitats per a l'administració del PMB

 Exemplars: permet definir els paràmetres de l'aplicació respecte als préstecs

i les estadístiques dels documents.

 Registres: permet definir els paràmetres de l'aplicació per als registres.

 Autoritats: permet definir els paràmetres de l'aplicació per a les autoritats.

 Documents electrònics: permet definir els paràmetres de l'aplicació per als

documents electrònics.

 Estats col·leccions: permet definir els paràmetres de l'aplicació per als estats

de les col·leccions.

 Subscripcions: permet definir la periodicitat de les subscripcions.

 Usuaris:  permet  obtindre  estadístiques  sobre  els  usuaris,  així  com
importar-los  (videoguia), exportar-los  i migrar  el  seu  identificador  del
número de expedient al NIA (videoguia).

http://wiki.lliurex.net/tiki-index.php?page=Administraci%C3%B3+PMB_vid#Migraci_dels_ID_de_l_alumnat_al_NIA
http://wiki.lliurex.net/tiki-index.php?page=Administraci%C3%B3+PMB_vid#Importaci_d_usuaris_de_Gescen_ITACA


 Administradors:  permet  la  gestió  de  les  dades  i  contrasenyes  dels

administradors.

 Contingut  editorial:  permet  definir  els  paràmetres  de  l'aplicació  per  al

contingut editorial.

Per exemple, si volem crear una localització nova per a una biblioteca nova (una
aula), hem de fer el següent:

 Seleccionem l'opció Exemplars.

 En la pantalla que se'ns mostra seleccionem la fitxa Localitzacions.

 

  A continuació polsem el botó Afig una localització,  introduïm les dades

que se'ns demanen i polsem el botó Guarda.

 Una vegada fet, es mostrarà, en el llistat de Localitzacions, la que acabem

de crear.
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