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Gestió de biblioteques

Casos d'èxit SophiA

"La raó principal per la qual recomanaríem
SophiA és la seva facilitat d'ús i versatilitat"

Centro de Estudios
Teológicos de Sevilla CET
La biblioteca del Centro de Estudios Teológicos (CET) de Sevilla dóna servei als estudiants des de la fundació de la institució, el 1969.
Els principals serveis que ofereix als seus usuaris són: préstec de volums, consulta en sala de lectura i fotocòpies.
Es tracta d'una biblioteca amb més de 100.000 volums que està especialitzada fonamentalment en teologia i Sagrades Escriptures, tot
i que compta amb nombrosos volums d'altres matèries, com ara filosofia, història o art sacre. Els seus fons també contenen nombrosos
volums dels segles XV al XIX, com també uns 1.000 títols de publicacions periòdiques, dels quals uns 600 estan en actiu.

En actiu des del 1969 - Més de 100.000 volums - 1.000 títols de publicacions periòdiques - Nombrosos exemplars dels segles XV al XIX.
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Centro de Estudios Teológicos de Sevilla CET

El repte

El programa

Migrar d'un antic programa de gestió a un de nou,
més complet i sense perdre una sola dada

Més funcionalitat per a un treball més precís i més
fàcil

Havíem de canviar el programa de gestió, atès que el nostre estava obsolet i era
poc pràctic per al funcionament de la biblioteca: no podíem fer préstecs
automatitzats ni es podia consultar el catàleg des del nostre web. També teníem
dificultats a l'hora de catalogar el fons antic i de buidar els articles de publicacions
periòdiques. La principal dificultat a l'hora de migrar el catàleg a SophiA va ser
l'antiguitat del programa preexistent, que va obligar a realitzar depuracions i altres
ajustaments. Tot el procés de migració va finalitzar amb èxit, amb totes les dades
organitzades i disponibles en el nou programa.

Ara amb SophiA podem fer moltíssimes coses que abans no podíem fer, com ara
préstecs automatitzats, avisos per e-mail dels terminis de devolució dels préstecs,
enviaments per e-mail de llistats de matèries, o avisos de les novetats rebudes
segons les assignatures impartides per cada professor.
SophiA també ens ha permès de catalogar correctament i segons les normes
ISBD(A) el fons antic, com també fer buidats d'articles d'una manera més exacta
i fàcil.

El suport
Un servei d'atenció al client àgil i molt professional

"Podem dir que amb SophiA hem passat de
la Prehistòria al Segle de les Llums"

Estem molt satisfets amb l'atenció al client, atès que al començament vam tenir
petites dificultats tècniques que l'empresa va solucionar amb rapidesa i
professionalitat.
Els manuals d'ajuda són molt pràctics i no hem tingut gaires dificultats per ferlos servir.

L'adaptació

El resultat

Començar a treballar amb SophiA sense cap
dificultat en el procés d'adaptació

Avantatges en l'organització i un espectacular
benefici per als usuaris

Vam començar a treballar amb SophiA el setembre de 2012, tot i que abans, al
juliol, ens van deixar instal·lat un model de prova perquè ens en anéssim
familiaritzant amb l'ús.

Amb SophiA hem passat de la prehistòria al segle de les llums. Com ja hem
comentat, el programa ens ha ajudat sobretot a tenir-ho tot correctament
catalogat.

No ens va costar adaptar-nos-en. A més, vam rebre un curs de formació impartit
per l'equip de SophiA, que ens va ajudar a descobrir tota la potencialitat del
programa.

Els usuaris s'han beneficiat pel fet de poder accedir al catàleg des del web de la
institució, i ara també estan més pendents dels terminis dels préstecs gràcies al
servei d'avisos per e-mail.

Recomano SophiA pel seu fàcil ús i la seva versatilitat (la
mateixa base pot contenir el fons modern, el fons antic i
les publicacions periòdiques, cadascun amb les seves
singularitats a l'hora de catalogar). A més, en estar basat
en el format MARC i tenir en compte les ISBD, als
bibliotecaris ens encanta, perquè podem imprimir i mantenir
el fitxer manual fent servir tots els signes propis de les
normes per a biblioteques.
Amparo García Murillo
Amparo Rodríguez Babío

De biblioteca a biblioteca
Perquè el CET de Sevilla recomana SophiA

Auxiliars de biblioteca
Centro de Estudios Teológicos de Sevilla CET
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