
Sistema de Gestió de 
Biblioteques: PMB

Tema:
ORGANITZACIÓ i DINAMITZACIÓ DE LA 
BIBLIOTECA ESCOLAR



Introducció

1. PMB és un Sistema Integrat de Gestió de Biblioteques (SIGB).
2. És programari lliure adaptat per a ser utilitzat des de lliurex. 
3. Ens permet dur a terme la gestió de la biblioteca del centre.
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INSTAL·LA
CIÓ

En primer lloc, hem de tindre un servidor lliurex.
En segon lloc, configurar la xarxa del servidor a través 

de:
Zero-Center /Server-Wizard.



Hem de instal·lar el PMB.
Per a això ens dirigim al menú: 
Aplicacions → Administració LliureX → Zero Center, Centre 
de control de LliureX , Secció Programari, Biblioteca PMB.

Instal·lació del Mòdul de Biblioteca (1)



A continuació, una finestra ens 
indica que es van a instal·lar 
diferents components.

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

Instal·lació del Mòdul de Biblioteca (2)
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En instal·lar PMB es creen quatre comptes predeterminats:

• Superusuari 
• Bibliotecari
• Responsable del catàleg 
• Ajudant de bibliotecari

Una vegada instal·lat, al menú Aplicacions → Oficina, vorem dues 
noves entrades:
• OPAC, per a fer recerques en el catàleg.
• PMB, per a l'administració de la biblioteca.
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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. 

Per defecte, si no s'ha creat cap compte 
d'usuari, podem connectar-nos amb el 
nom d'usuari admin i la contrasenya 
admin

http://pmb



             
             

    
    
   

       

             
             

       

Si volem, podem  
canviar l'idioma:
1. Ens identifiquem.
2. Escollim l’idioma.
3. Posem la 
contrasenya.

CANVI D’IDIOMA



Després d'identificar-nos, es mostra el mòdul 
d'administració

                          
       

Presentació



Exportar des 
d'ITACA

Importar els Usuaris 
al PMB

Introducció d’usuaris



Creació dels carnets dels usuaris

Anem a la pestanya 
Circulació, Carnets 
d’usuaris i  generem 
els carnets



Base de dades oficial Rebeca-ABNET Rebeca 
A través de l’ ISBN, cercarem el llibre.

Introducció de 
llibres (1)



             
             

    
    
   

       

             
             

       

Introducció de llibres 
(2)

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

Anem a Catàleg, Extern / Z39.50 i marquem l’opció 
Rebeca-ABNET

             
             



             
             

    
    
   

       

             
             

       

Introducció de llibres 
(3)

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

I anem a Resultats

             
             



             
             

    
    
   

       

             
             

Introducció de llibres 
(4)

I ja podem guardar el llibre..

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

             
             



En la pestanya Circulació, 
anem a Prèstec. 
Tenim que introduir el codi de 
l’usuari que va a fer el prèstec.

Fer prèstecs (1)

(NOTA: El codi és el 
DNI de l’usuari). 



Introduir el número de 
l’exemplar a prestar o bé llegir 
amb el lector de codi de 
barres el ISBN del llibre.

Fer prèstecs (2)

(RECORDEU!! El codi 
és el DNI de l’usuari). 



La pestanya Administració: conté funcionalitats 
per a l'administració del PMB.

Configuració



¿Cuál es el mensajeGràcies per l’atenció
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