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RESUM: 
 
Res no pot garantir que un procés de selecció d’un sistema automatitzat arribi a tenir èxit, però 
l’observació d’un conjunt de principis de sentit comú pot ajudar a assegurar l’èxit del resultat. El  
procés ha de centrar-se en el llarg termini i ha de tenir present el context institucional en el qual 
el sistema s’establirà. Els sistemes estan cada vegada més orientats als usuaris, i per tant el 
compromís dels usuaris en el procés de selecció és més i més important. Els components del 
procés de selecció poden ser previstos i combinats de moltes maneres diferents. El 
procediment usat per les Purdue University Libraries serveix per a il·lustrar una via en la 
realització pràctica d’un procés. 
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INTRODUCCIÓ 
 
Les biblioteques han estat seleccionant  sistemes automatitzats el temps suficient com per tenir 
prou nombre d’experiències entorn del procés. Moltes d’aquestes experiències han estat  útils  i 
apropiades, tot i que Thompson (1985) ha demostrat com cada pas en el procés de selecció 
pot ésser erroni. La natura dels sistemes automatitzats per a biblioteques està canviant, així 
com el seu lloc a les estructures globals de les biblioteques. A més a més, les biblioteques 
continuen evolucionant per tal de satisfer les necessitats dels actuals usuaris d’informació. 
Aquesta transformació dual suposa un canvi molt important en la selecció d’un sistema i en la 
implementació d’uns processos que es van fer almenys cinc anys enrere. 

Una raó per la qual la bibliografia conté tanta informació sobre com estructurar un 
sistema de selecció és que el procés ha d’harmonitzar les necessitats especials i les 
característiques individuals de les biblioteques. En aquest article provo, començant amb les 
característiques específiques del procés, de donar unes pautes que puguin ajudar-vos en la 
creació d’un procediment apropiat per a la vostra biblioteca. L’excés de particularitats pot fer 
confós el context general en el qual els procediments han d’adaptar-se i poden confondre més 
que aclarir el procés. Fixar els principis amb claredat al llarg del procés de selecció farà que 
aquest sigui més consistent.  

Al mateix temps, cal incloure alguns trets comuns a qualsevol procés de selecció per tal 
de prendre una decisió correcta. Les necessitats de la biblioteca us guiaran per incloure els 
diferents components en el vostre procés de selecció. Cada biblioteca pot estructurar el procés 
per composar els diferents trets en un model característic que aconsegueixi el resultat desitjat. 
Unes biblioteques poden reunir diferents components en una fase del procés. Unes altres 
poden crear diferents fases que construeixin col·lectivament un dels components. D’altra banda 
és millor analitzar els components en conjunt que copiar el procés d’una altra institució.  

Les Purdue University Libraries recentment han experimentat un procés de selecció 
d’un sistema, resultant-ne la migració a un sistema nou.  El procés usat a Purdue va ser 
totalment diferent a qualsevol d’utilitzat fins ara, tot i que comparteix aspectes amb altres 
processos descrits a la bibliografia. Les similituds i les diferències entre diversos processos 
poden ajudar a posar de relleu els elements bàsics de tot procés ben estructurat. Després 
d’examinar els principis i components del procés de selecció d’un sistema, el que va ser 
realitzat per la Purdue il·lustrarà l’aplicació d’aquests elements així  com afegirà la descripció 
d’un procés satisfactori. 
 
 
PRINCIPIS PER A SELECCIONAR UN SISTEMA 
 
En el procés de selecció i migració hi ha tres principis simples que poden assegurar un bon 
resultat. Aquests són:  

(1) Centrar la qüestió en el context institucional. 
(2) Pensar en els beneficis a llarg termini abans que en els beneficis immediats. 
(3) Implicar el personal i els usuaris en el procés. 
 
 

CENTRAR LA QÜESTIÓ EN EL CONTEXT INSTITUCIONAL  
 
Moltes biblioteques aborden la selecció d’un nou sistema com un procés en ell mateix. Una 
vegada s’ha determinat l’adquisició (o almenys s’ha estudiat la compra) d’un nou sistema el 
procés pren vida.  El grup encarregat de la selecció fa la seva tasca i aquesta és completada 
quan el nou sistema és seleccionat o implementat. Hi ha biblioteques que s’han trobat amb la 
sorpresa que, quan el nou sistema està en funcionament, s’ha produït un canvi en la seva 
organització o estructura ocasionat per la introducció del nou element  (Crowe and Light, 1994). 

M’agradaria indicar que el procés de selecció d’un sistema hauria de ser part d’un 
procés més ampli, un procés continu dins dels canvis de l’organització i que es manifesta en 
molts àmbits de la biblioteca i sovint en la institució a la qual pertany. La transformació de la 
institució hauria de servir de teló de fons i context en el qual totes les decisions referents al nou 
sistema han de ser preses. Centrar-se en el procés de selecció del sistema sense tenir en 
compte el context general pot donar com a resultat un sistema que funcioni, però és probable 
que el sistema no sigui capaç de satisfer les necessitats globals de la institució. Amb aquest 
plantejament, fins i tot l’statu quo tendeix a patir; com que la tasca només ha estat seleccionar i 
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aplicar un sistema, i no pas aconseguir algunes fites més amplies, el nou sistema pot fins i tot 
respondre pitjor que no ho feia el sistema anterior. 
 El més important és el resultat final però és essencial conèixer exactament quins 
resultats es desitgen. És clar que l’oportuna implementació d’un sistema que funcioni és un 
dels components d’èxit. El sistema automatitzat de la biblioteca, sigui com sigui, és la columna 
vertebral d’un sistema d’informació viu. A causa d’això, l’autèntic èxit en la selecció i 
implementació d’un sistema automatitzat es demostra per la completa integració del nou 
sistema en l’estructura organitzativa i en l’entorn preparat i harmonitzat per als seus trets 
particulars i les seves propostes. El gran objectiu té més a veure amb el canvi en l’organització  
que amb el desenvolupament del sistema. 

Tant les pràctiques com les polítiques de les biblioteques estan en la seva majoria 
desenvolupades per ajudar els seus usuaris a obtenir com més informació millor dels recursos 
que tenen al seu abast. Quan els recursos disponibles canvien, com passa en una primera 
automatització o en una migració, tant les pràctiques com les polítiques haurien de ser 
revisades per veure si continuen subministrant el millor servei possible als usuaris. A més a 
més ambdues són decidides en termes de quant de temps, esforços i recursos són necessaris 
per seguir-les, és a dir: el seu cost global. Quan el sistema base o les estructures canvien, els 
costos poden canviar radicalment, encara que les polítiques continuïn essent la millor manera 
d’ajudar els usuaris de les biblioteques. Una organització que automatitza o canvia el sistema 
ha de revisar el treball realitzat per poder determinar si encara és cost-efectiu. Schwarz (1985) 
assenyala quant poden dilatar-se les pràctiques després que la seva utilitat hagi passat. Si tant 
les tècniques com la política han de ser canviades, la planificació ha de ser feta desenvolupant 
el procés de la manera  menys problemàtica possible perquè la transició cap a una nova forma 
de fer les coses sigui tranquil·la. Quan el sistema s’implementa poden haver-hi canvis, però 
alguns poden ser ajustats més efectivament abans o després de la implementació del nou 
sistema, per atenuar la tensió entre el personal. 
 
 
PENSAR EN ELS BENEFICIS A LLARG TERMINI ABANS QUE EN ELS BENEFICIS 
IMMEDIATS 
 
El procés de selecció ha de mirar a llarg termini abans que a curt termini. El temps de vida d’un 
sistema informàtic en general i d’un sistema de biblioteques en particular és de quatre a set 
anys. Però, en molt casos, el cicle ideal de vida d’un sistema s’allarga per motius 
pressupostaris o d’altres, sovint més enllà del temps recomanat. Dit d’una altra manera, quan 
adquirim un nou sistema ho fem pensant que l’usarem pocs anys. Per això solem triar el 
sistema que més bé respongui a les necessitats actuals de la biblioteca. És clar, però, que és 
més avantatjós triar un sistema que sembli que continuarà evolucionant i desenvolupant-se cap 
a les direccions més desitjades per la biblioteca.  
 Al mateix temps, és improbable que la biblioteca utilitzi el mateix sistema sempre. Les 
dades en el sistema representen una inversió més gran que el software amb el qual es treballa. 
És temptador minimitzar les molèsties del normalment feixuc i caòtic període de transició 
agafant dreceres i realitzant solucions intermèdies amb un nivell acceptable de qualitat en 
catalogació, adquisicions, control de revistes o d’altres processos. S’ha de dir que aquest tipus 
de solucions no són del tot interessants, tot i que redueixin la tensió que es produeix en una 
migració. 
 En molts punts del procés de selecció d’un sistema i d’una migració sembla que no  hi 
hagi realment bones opcions disponibles. Poden haver retards que obliguin a triar entre usar un 
sistema inadequat o posposar la implementació. Pot ser que comparis dos o tres sistemes i 
descobreixis que cap d’ells fa el que tu vols. Et pots trobar forçat a triar entre processos 
manuals  poc elegants i que requereixen molt de temps o processos automatitzats poc elegants 
i que requereixen molt de temps. Pots adonar-te que alguns serveis innovadors i centrats en 
l’usuari que recentment has iniciat no poden ser recolzats pel nou sistema. És dur d’acceptar 
que alguns processos desitjables no poden ser fets amb el nou sistema. La biblioteca ha de 
renunciar a una part del control sobre el seu futur i posar-se en les mans del venedor (Schwarz, 
1985). Hi ha processos que poden evitar alguns dels pitjors d’aquests problemes però no pots 
esperar resoldre’ls tots.  
 Quan arriben els problemes, és essencial pensar a llarg termini. S’està iniciant una 
associació llarga amb el venedor triat i tot serà més fàcil si es treballa amb ell com si fos un soci 
no un adversari (Matthews, 1995). Cal centrar-se en les solucions, no en les sancions. A més a 
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més, cal d’acceptar la realitat de la situació i avançar des d’ella. Quan una cosa ha anat 
malament es crea una nova realitat. No es pot anar cap enrera i fer com si no hagués passat. 
Si el sistema no dóna suport a alguna de les funcionalitats desitjades, aquestes no es poden fer 
aparèixer com si fos màgia. Cal entendre fins on es pot a anar, des d’on i en quina direcció 
moure’s. Lamentar-se de la mala sort o fer acusacions al venedor pot que et faci sentir millor 
però no resoldrà el problema. Al cap d’un temps, s’està en la mateixa situació que abans de 
començar. Millor mantenir la boca tancada i començar a buscar per on continuar. 
 
 
IMPLICAR EL PERSONAL I ELS USUARIS EN EL PROCÉS. 
 
Al començament de l’automatització els sistemes eren menys complicats, encara que fossin 
difícils d’instal·lar o de fer servir. El sistemes es manipulaven generalment amb una sola funció i 
hi havia poca o cap interrelació entre diferents sistemes. Una persona podia ser responsable 
del  manteniment d’un sistema així com de la posta a punt i de les adaptacions que podien ser 
requerides.  Els sistemes van evolucionar, els sistemes autònoms (‘stand-alone’) creats van ser 
posats junts per minimitzar la necessitat de mantenir dades duplicades i compartir més 
àmpliament els beneficis de l’automatització pels usuaris. Això va suposar un augment de la 
complexitat dels sistemes i un augment corresponent de les dificultats de mantenir-los i 
adaptar-los. Els sistemes disponibles avui dia abasten virtualment la totalitat de les operacions 
d’una biblioteca, des dels serveis tècnics al préstec, des dels serveis de referència al préstec 
interbibliotecari. Això ha fet que el nombre de combinacions possibles sigui tan gran que una 
sola persona no pot entendre-ho o fer-se’n càrrec en la seva totalitat. 
 La solució per gestionar aquesta complexitat ha estat posar la responsabilitat d’algunes 
adaptacions en l’usuari. Fins a cert punt, l’aparença del sistema és controlada directament des 
del terminal de l’usuari. Molt més que mai l’usuari final del sistema és un soci (‘partner’) en la 
implementació exitosa del sistema. Ignorar aquest fet és convidar a un resultat insatisfactori del 
procés d’implementació. El usuaris, particularment el personal de la biblioteca, ha de ser inclòs 
completament en el procés, des del començament fins al final, de tal manera que ells prenguin 
la seva part de responsabilitat per fer que el sistema funcioni correctament. Amb els sistemes 
actuals de client/servidor, tot el personal de la biblioteca i sovint els usuaris, són en algun grau 
socis en el procés d’automatització. Ells poden tenir un o més clients instal·lats en la 
workstation i ells poden ser els responsables d’algunes personalitzacions del sistema per al seu 
ús. Fins i tot alguns fitxers de dades poden ser emmagatzemats, almenys temporalment, en la 
workstation de l’usuari. Clarament, els usuaris tenen una responsabilitat cada vegada més gran 
de tenir cura de la seva part del sistema automatitzat. 
 Seleccionar un sistema de nova generació és un procés embolicat i no hi ha cap 
manera de garantir l’èxit. Planificar i coordinar molt acuradament els processos de selecció i  de 
migració, així com centrar-se en la constant comunicació entre totes les parts, pot ajudar a 
assegurar un resultat feliç. Però les noves generacions de sistemes per a biblioteques tenen un 
enfocament molt diferent. Migrar d’un a un altre és més que canviar de sistema, és traslladar-se 
a una nova cultura. Molt més que abans, tot el personal de la biblioteca s’ha d’involucrar en el 
procés de selecció i migració. Si ells no hi participen, el procés de selecció i migració pot anar 
com una seda, però al personal li costarà molt treballar i sentir-se còmode amb el nou sistema. 
“Tot el personal de la biblioteca” no vol dir només els bibliotecaris, també fa referència al 
personal de suport, el qual coneix el dia a dia dels procediments molt més que els seus 
supervisors professionals. Involucrar al personal segons la seva expertesa més que segons la 
seva posició pot ser una qüestió políticament delicada (Thompson, 1985), però és justament 
part de la transformació de l’organització. 
 Molts autors han considerat la necessitat d’involucrar més profundament el personal en 
el procés de selecció, tant pel motiu de triar el sistema millor com per donar-los un 
reconeixement (Crowe and Light, 1994; Olsgaard, 1985). El personal necessita sentir que el 
sistema és el seu sistema, no només el sistema que ells fan servir. Necessiten saber que són 
molt importants en l’èxit del sistema cada dia, no perquè estigui de moda la igualtat o la 
capacitació, sinó perquè és absolutament veritat. No és cap sorpresa per ningú dir que els 
processos de selecció i migració són més forts amb la participació de tot el personal.  
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COMPONENTS DEL PROCÉS DE SELECCIÓ 
 
Les diferents parts i peces del procés de selecció són interdependents i inseparables, però hi 
ha alguns elements que poden ser identificats com a components del procés: 
- Instruir als participants en el mercat de sistemes. 
- Identificar les característiques (‘features’) per al nou sistema. 
- Obtenir informació sobre les característiques (‘features’) de diferents sistemes. 
- Avaluar els proveïdors.  
- Estudiar la licitació. 
- Negociar un contracte. 
- Comunicar-se. 
- Gestionar l’estrès. 
 
Moltes d’aquestes són fases del procés però algunes són activitats que s’han de fer de forma 
continuada. Els elements han estat presentats en ordre cronològic però no han de ser 
plantejats com fases diferents. S’ha de tenir present que el gruix més important de feina recau 
en la biblioteca i no en el venedor (Matthews, 1985). 
 
 
LES ETAPES INICIALS 
 
Per involucrar a tot el personal de la biblioteca en el procés de selecció d’un nou sistema, és 
necessari estar segur que el personal està al dia de l’‘estat de l’art’ de l’automatització de 
biblioteques. Mentre que els professionals de la biblioteca tenen oportunitats d’assistir a 
congressos, llegir revistes professionals o estar en contacte amb companys d’altres institucions 
per estar al dia dels darrers desenvolupaments dels sistemes automatitzats, el personal auxiliar 
normalment no té aquests privilegis. Fins i tot molts professionals que no treballen en aquest 
àmbit no coneixen el mercat dels sistemes o les ofertes dels venedors. La instrucció sobre l’ 
‘estat de l’art’ de l’automatització de biblioteques no requereix un estudi a fons de tot el que ha 
estat fet o escrit. Només es requereix conèixer una sèrie de productes i serveis disponibles al 
mercat. El personal i els bibliotecaris que no coneixien tota l’àrea d’automatització han de ser 
integrats en el procés ja que el nou sistema els afectarà més que l’actual.  
 Després de la fase d’instrucció, cal crear una relació de les característiques (‘features’) 
necessitades i desitjades del nou sistema. Moltes biblioteques destinen un  temps considerable 
a assignar prioritats a cada característica. Las característiques són classificades com 
necessàries, molt desitjables, desitjables o opcionals, o quelcom semblant. Tot això pot ser útil 
més tard, quan arribi el moment de determinar quin sistema respon millor a les necessitats de 
la biblioteca. No obstant, és important tenir present que sol·licitar unes característiques com 
requisits no garanteix que cap dels sistemes les tinguin totes. En efecte, si una característica 
determinada s’exigeix com a necessària alguns proveïdors poden decidir no fer una oferta pel 
sistema perquè podrien pensar que no són capaços de respondre a les necessitats 
sol·licitades. Probablement sigui millor saber quines són les vostres prioritats que no pas  
perdre molt de temps en fer llistes enormes de característiques específiques o d’elements 
requerits i desitjats. 
 Amb la llista de característiques a la mà caldrà obtenir informació sobre quines 
característiques són suportades per quins sistemes. Hi ha diferents formes de fer això, la més 
comuna és demanar als proveïdors una Sol·licitud de Propostes (“Request For Proposal-RFP”) 
en la qual se’ls demanarà que indiquin a quines característiques els seu sistema dóna o donarà 
suport. També hi ha altres formes d’obtenir aquesta informació.  La bibliografia recomana l’ús 
de demostracions, anar a veure els sistemes, anar a congressos, fer peticions d’informació 
(“Requests For Information”)  i consultar els fullets i manuals de sistemes (Bahr, 1995; 
O’Rourke, 1987). Tot i que la RFP és la més comuna de les eines, inclòs Matthews et al. (1987) 
reconeix que està lluny de ser una pràctica normal. Si fer una RFP no és un requeriment legal,  
es poden considerar d’altres opcions, particularment si el temps del que es disposa per fer la 
implementació és curt. 
 Si decidiu fer una RFP, caldrà trobar l’equilibri entre l’específicitat i la brevetat. Com 
més específiques siguin les característiques de la vostra llista és més probable que la resposta 
donada pel proveïdor sigui útil. Per altra banda, no s’ha de fer una RFP tan llarga que cap 
venedor vulgui respondre. La principal raó perquè els venedors no vulguin respondre a una 
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RFP és que percebin que el seu sistema no compleix totes les necessitats o bé que pensin que 
la vostra RFP està feta per afavorir un sistema determinat (Matthew  et al., 1987). Tanmateix, 
pels proveïdors es força car contestar a una RFP i poden no respondre basant-se en la mida 
del document o en l’extensió del que es dicta com a solucions específiques a problemes, més 
que com a problemes senzillament assenyalats que han de ser resolts. El procés sempre ha 
d’estar controlat, no s’ha de fer res que els venedors triïn no respondre. 
 La informació rebuda com a resposta d’una RFP ha de ser estudiada amb molta cura. 
S’hauria d’establir un mètode d’avaluació abans d’enviar les RFP (Schwarz, 1985). Poden 
haver-hi normes específiques dins d’una organització més amplia (universitat, municipi o 
corporació) per avaluar les respostes. Si no n’hi ha cap, s’ha d’evitar una estricta avaluació 
numèrica. Quan més estricte i menys ambigu es vulgui ser, més confoses o ambigües 
resultaran les preguntes per més d’un proveïdor. A més, els venedors tenen tantes estratègies 
per a donar respostes que és virtualment impossible saber quin valor donar a una resposta 
determinada. Si es vol fer una anàlisi numèrica de les respostes subministrades, cal estar  
segur de que aquest no sigui l’únic criteri en el qual basar la decisió final. Com Genaway (1989, 
p. 5) assenyala, “L’avaluació d’un sistema de biblioteques ha de ser alhora objectiu i subjectiu”. 
Caldrà combinar els resultats amb altra informació proporcionada pel venedor i amb l’obtinguda 
a través d’altres mitjans. 
 En l’anàlisi detallat dels sistemes caldrà veure’ls per descobrir què poden fer. Mentre 
que una RFP pot ser suficient per eliminar candidats no ho és per seleccionar-ne un. La millor 
estratègia és obtenir informació a través d’una barreja d’activitats. Les més corrents semblen  
les millors: demostracions en profunditat, visitar llocs on els programes s’utilitzin i entrevistes 
amb altres usuaris. Mai no es pot saber tot el que es vol conèixer sobre un sistema abans de 
fer la tria però cada una d’aquestes activitats reforcen les altres. El conjunt d’aquesta barreja ha 
de ser suficient per donar-vos confiança a l’hora de seleccionar un sistema per damunt d’altres. 
 
 
LES ETAPES FINALS 
 
S’està seleccionant un proveïdor tant com un sistema. És habitual incloure en una RFP una 
petició de l’informe anual de l’empresa i un informe de morositat (“Dun Bradstreet Report”) o 
referències. A més d’aquestes valuoses fons d’informació, caldria d’investigar la visió, missió i 
la filosofia de l’empresa. Caldria buscar respostes a bastantes preguntes (Monaham, 1987): 
• El venedor inclou el vostre tipus de biblioteca com a part dels seus objectius de mercat 

prioritaris? 
• Intenta estar al dia amb els estàndards emergents? 
• Dedica prou recursos als nous desenvolupaments, a donar suport, a formació i a 

documentació? 
• Té més biblioteques com la teva de clients? 
• Té prou clients per a suportar les continues exigències i el creixement? 
• Té prou clients com per a què pugui continuar existint i creixent? 
• Té capacitat per a donar-vos suport quan calgui? 
• Té un grup d’usuaris actiu amb qui pugueu compartir informació i dubtes sobre com utilitzar 

el sistema? 
• Fa noves versions en el programa prou sovint com per resoldre problemes que passin 

inadvertits a les proves? 
• Les persones encarregades semblen fiables, amb coneixements, obertes, amigables i 

responsables? 
• L’empresa té una organització forta i solvent? 
 
En algun moment caldrà tenir una oferta econòmica pel sistema. Si s’ha utilitzat una RFP, 
l’oferta pot anar inclosa però també es pot fer una petició separada. Si s’ha fet una amplia 
investigació del mercat mitjançant un inventari de característiques, probablement s’obtindran 
respostes d’un número de sistemes que no són realment adequats a les necessitats. Es farà un 
favor al venedor i possiblement a tothom si es fa la sol·licitud d’oferta per separat, incloent 
només aquells sistemes que han passat el test d’investigació de les característiques i 
d’avaluació del venedor. Bibliotecaris entrevistats després del procés de selecció (Clement, 
1985) van opinar que havien puntuat massa alt el factor preu en el seu procés i haurien desitjat 
haver-se centrat més en el venedor. És assenyat fer una investigació seriosa abans de mirar el 
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preu. A més, algunes institucions tenen normes molts estrictes per contractar proveïdors i fer 
criteris de selecció una vegada s’han sotmès a una RFP. Si podeu fer una preinvestigació 
sempre el control es quedarà a la biblioteca més que no pas al departament de compres. 
 L’oferta del venedor hauria d’incloure una configuració de hardware i de software que 
satisfaci les necessitats requerides i fer constar per separat el preu d’ambdós components. 
Alguns venedors de sistemes actuen com a distribuïdors d’un o més fabricants, llavors es pot 
comprar tot el paquet mitjançant la mateixa via. D’altres us demanaran que compreu el 
hardware pel vostre compte. En qualsevol cas els venedors haurien d’informar de la 
configuració del hardware específic que es necessita i han d’estar disposats a certificar que és 
l’adequat per suportar l’ús que tindrà el sistema. Quan es tingui el preu donat pel proveïdor, 
recordeu que el preu de compra és només una de les parts del cost de l’adquisició d’un 
sistema. S’ha d’afegir al preu de compra: el cost de la formació, possibles actualitzacions de la 
xarxa de comunicacions, nou personal, adequació del lloc i d’altres despeses associades amb 
posar en funcionament el sistema. Cal també tenir en compte costos continus com el 
manteniment del hardware i del software, l’assistència a reunions del grup d’usuaris, el 
creixement del hardware i el reemplaçament de workstations. La decisió no ha de basar-se 
només en el preu de compra sinó en el cost total durant almenys set anys (Matthews, 1985). 
 Una vegada la selecció estigui feta, caldrà negociar un contracte. S’han de tenir els 
objectius molt clars per fer una negociació de contracte amb èxit. El venedor oferirà un 
contracte tipus que servirà com a punt de partida per les negociacions. Cal saber de què es 
disposa per pagar d’un cop i què de forma continuada. Si es disposa d’una ajuda o d’un 
pressupost especial per a la compra però poc per a les despeses recurrents es pot pagar més 
al principi i baixar en les despeses següents. Pel contrari, si es disposa d’un bon suport a llarg 
termini però només una mica més de pressupost per la compra, es pot posposar la compra 
d’alguns mòduls o algunes opcions de hardware per més endavant i distribuir així els costos de 
manera més uniforme. Es podria considerar usar un consultor en el procés encara que no 
s’hagi utilitzat en altres parts del procediment. Els bibliotecaris són relativament inexperts en 
negociar contractacions comparats amb els venedors que negocien molt contractes. Malgrat 
tot, amb l’augment de les contractacions de serveis en línia i d’altres recursos, els bibliotecaris 
tenen avui dia molta més experiència en contractes. Si es té un fort control dels objectius i dels 
recursos de la biblioteca, es pot negociar un contracte sense ajuda externa. 
 Si algunes de les característiques requerides no són al sistema, s’ha d’intentar incloure 
en el contracte una estimació per al seu desenvolupament. Si són característiques que els 
usuaris han demanat com a necessàries però que encara no han estat desenvolupades en el 
producte, i el venedor s’ha compromès a fer-les, és completament apropiat sol·licitar-les. Si hi 
ha característiques que no han estat demanades per altres clients, això serà frustrant a la llarga  
a no ser que es pugui tenir la característica amb un petit desenvolupament i s’estigui disposat a 
assumir aquest cost. Si no es fa així, s’està intentant forçar el sistema a ser el que no és i 
intentant (probablement sense èxit) imposar  el desenvolupament futur del sistema (Thompson, 
1985; Taylor, 1985). Aquesta no és la millor manera de treballar i es probable que deixin tant el 
venedor com el client amb mal gust de boca. 
 
 
COMUNICAR-SE 
 
No es pot menysprear la importància d’una comunicació completa i continuada. Durant el 
procés de selecció, la migració i en els primers moments d’usar el sistema és fàcil estar molest 
pel funcionament i fer assumpcions incorrectes o infundades. Per exemple, es pot assumir que 
el venedor que va negociar el contracte era conscient que la vostra seu seria on se situaria 
l’ordinador central de dues biblioteques consorciades i que les dades es convertirien de 
diferents fonts. Aquesta és una suposició raonable, ja que es pot haver estat parlant d’això amb 
el venedor des del primer contacte. Però massa sovint aquestes suposicions poden resultar no 
ser correctes, a causa d’algunes inesperades i, de vegades, inexplicables errades. Cada 
vegada que s’estigui fent algun tipus de suposició sobre el procés, és millor verificar-la d’alguna 
manera.  
 Però hi ha de haver uns límits en la comunicació. No seria factible verificar cada 
mínima suposició fent preguntes específiques per tot (tinc raó en pensar que tota la pantalla 
d’ajuda de l’OPAC està en anglès?). Tanmateix, quan passa quelcom inexplicable, acostuma a 
ser una bona idea retornar a les suposicions. Per exemple, molta gent se sent disposada a 
assumir que un inesperat retard en la resposta a una qüestió es deu als problemes de l’altre 
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persona en resoldre-la o que ha de resoldre un assumpte més important. Un sorprenent 
percentatge de vegades, no obstant, la pregunta s’ha perdut o l’altre persona no sap que estan 
esperant la seva resposta o pensa que ja ha estat contestada. Quan passa alguna cosa 
inesperada és millor seguir amb la comunicació que verificarà que el procediment està en la 
línia a seguir i que el retard i els errors tenen una explicació raonable i acceptable. 
 La comunicació ha de ser tant dins de la biblioteca com amb el venedor. Per tal que el 
procés de selecció sigui un èxit complet s’ha de crear un ambient en el que qualsevol comentari 
sigui acceptat i encaixat. Encara que hi hagi o que hi hagi d’haver canals apropiats de 
comunicació, de vegades n’hi ha prou amb una conversa directa amb el personal adequat 
encara que els dos treballin en seccions diferents. Els gestors que sigui capaços de fer circular 
la informació mitjançant canals apropiats així com de fer caure les barreres entre departaments 
descobriran com de grans són els beneficis. 
  
 
GESTIONAR L’ESTRÈS  
 
Sembla obvi que automatitzar una biblioteca per primera vegada pot produir una enorme tensió 
entre el personal. Cadascun dels processos i pràctiques que el personal ha après en la seva 
vida laboral poden canviar. Les seves àrees de confort, aquelles en les que se senten 
competents, es reduiran, algunes vegades fins a gairebé res. La migració d’un sistema a un 
altre pot ser un procés molt estressant. Dos sistemes automatitzats poden ser tan diferents 
entre sí com un sistema automatitzat i d’un de manual. L’experiència professional que el 
personal ha desenvolupat amb la utilització de les característiques i disseny del sistema actual 
desapareixen de cop i volta i les persones han d’aprendre els detalls d’un de nou. El personal 
veu a venir anticipadament que amb la implementació d’un nou sistema ja no seran experts i 
que la seva competència disminuirà. La tensió comença en el moment exacte en què s’ha 
anunciat que un nou sistema serà seleccionat. 
 Una bona selecció i procés de migració assumeix com una cosa natural aquest estrès. 
Hi ha molt bons recursos per gestionar l’estrès i caldria usar-los per ajudar al personal (i 
possiblement també als usuaris) a fer front als canvis. Però fins i tot és millor anar pas per pas 
per reduir la tensió des de l’inici. Molts membres del personal estan familiaritzats amb els 
factors que afecten a les seves àrees de responsabilitat i molts són experts. Pot produir-se una 
significativa diferència en el nivell de tensió si qui està al càrrec del procés reconeix l’expertesa 
que té cada membre del personal. També ajuda assegurar que tot el personal pot  participar en 
el procés de selecció i migració i que tots hi poden aplicar les seves habilitats i desigs. Aquesta 
participació és una forma tàcita de reconèixer el seu nivell de competència i que la zona de 
confort no és, de fet, tan petita com es pensaven, sinó que és prou amplia com per permetre’ls 
creuar l’abisme cap el nou sistema.   

És agradable pensar que el nou sistema adquirit s’integrarà suaument en cadascun 
dels aspectes de l’organització i de la dinàmica de treball i que permetrà agilitar el procediment 
que s’ha estat realitzat amb tanta feina i anys mitjançant proves i errors. Seria molt agradable 
pensar que totes les decisions que s’han fet en el passat respecte a com introduir dades, com 
separar diferents processos en fases i com formar el personal en les necessitats de preparar-se 
pel futur hagin estat totes perspicaces i correctes. La veritat és que en la implementació d’un 
nou sistema us exposeu a tenir moltes crisis en el procés, no importa amb quant de compte 
l’hagueu planificat. Adaptar-se al nou sistema pot ser, i probablement serà, dur per almenys 
bona part del personal. Alguns procediments assumits pel personal ja no es faran servir i 
s’hauran d’aprendre noves formes de fer la feina. Algunes d’aquestes vies noves probablement 
seran més difícils i algunes característiques en les que es confiava potser desapareixeran. És 
fonamental preparar el personal per aquesta possibilitat. Per això han d’estar preparats per 
canviar la seva manera de pensar, fins i tot en les qüestions que ells creuen fonamentals.  
 A moltes biblioteques el personal està compromès en executar les seves feines amb un 
alt nivell de qualitat. Quan el nou sistema arribi, es produirà un estrès per mantenir el mateix 
nivell de qualitat al que estaven acostumats. Això canviarà totalment si se’ls dóna una idea 
clara del que s’espera del nou sistema. En un primer moment les automatitzacions i els trasllats 
a un sistema de nova generació poden crear la il·lusió de que tot serà millor i que en posicionen 
cap a un ràpid progrés cap al futur. Però al principi el sistema serà probablement molest, 
aparentment carregat de petits problemes, i requerint tota una quantitat de desagradables i 
indesitjables canvis en els processos i les polítiques. Almenys els primers mesos, i 
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possiblement el primer any o més, poden ser temps de pèrdues més que de beneficis. Si això 
es té present  serà molt més fàcil acceptar el nou sistema. 
 Alguns membres del personal, especialment però no només els responsables, basen el 
seu poder en les estructures establertes. Ells seran, probablement, resistents als canvis. Un 
responsable és sensible a les necessitats del personal, generalment sent necessitat de 
tranquil·litzar el personal i de fer fàcil el seu esforç. Això és important i necessari però no 
suficient. No s’ha de permetre que els que es resisteixin als canvis facin descarrilar el procés. 
Com Olsgaard (1985) adverteix, els efectes negatius de la seva resistència han de ser 
neutralitzats, sobretot quan s’estan atenent les necessitats reals del personal. 
 
 
EL PROCÉS DE LA PURDUE 
 
Hi ha moltes formes d’estructurar un procés de selecció d’un sistema però mirar un exemple 
específic pot ser instructiu per entendre com els principis es porten a la pràctica. El 
procediment que van seguir a les Purdue University Libraries per seleccionar un sistema 
proporciona una imatge dels components i principis explicat a l’article. A la Purdue, el nostre 
sistema bibliotecari de segona generació estava funcionant en una màquina que deixava 
d’estar en servei l’any 2000. Vam pensar llavors que necessitàvem un sistema que fes més 
fàcil integrar-nos en un sistema futur de subministrament d’informació basat en la Web que 
hauria d’incloure textos complets i imatges, i segurament també vídeo i so i altres tecnologies 
encara en fase de desenvolupament. El Comitè Assessor d’Automatització de la Biblioteca 
(“Libraries’ Automation Advisory Commitee") va crear el procés i en va gestionar les seves dues 
primeres fases que van començar a l’estiu de 1996. Es va nomenar una comissió de 
planificació el gener del 1997 que va liderar la resta del procés fins a la selecció del nou 
sistema en la tardor de 1997. El procés va ser fortament impulsat per a ser inclòs com a un dels 
objectius del pla estratègic de les biblioteques. El procés planificat va ser útil per establir 
precedents en la formació de grups interdisciplinaris i enfocar totes les qüestions mitjançant el 
filtre de la missió i visió de les biblioteques.  
 L’estiu de 1996 sis venedors de sistemes automatitzats per biblioteques van ser 
convidats al campus West Lafayette per informar als membres de la comunitat de la Purdue  
què podien fer el seus sistemes. Cada venedor va tenir un dia per mostrar el més bàsic del 
seus catàlegs en línia, com feien els seus sistemes les feines bàsiques del personal com les 
adquisicions, la catalogació, el préstec i el control de les revistes. Van ser lliures de mostrar 
qualsevol característica important dels seus sistemes, com l’accés a les bases de dades 
d’índexs de revistes, la gestió de bases de dades d’imatges o portals per recursos a text 
complet. Tot el personal de la biblioteca va ser convidat i animat a assistir a tantes 
demostracions com poguessin; també es van publicar anuncis i articles en el diari del campus 
convidant a tota la comunitat a assistir a una o més sessions. Es va fer poca o gens avaluació 
dels sistemes presentats, ja que els venedors convidats no van presentar un conjunt de 
possibles solucions a l’automatització de Purdue i la tasca d’identificar i prioritzar els requisits 
del sistema bibliotecari no estaven encara fets. 
 L’administració de les biblioteques va informar al personal de la importància d’aquestes 
demostracions i els va animar a assistir. No tot el personal va anar a totes les sessions però 
pràcticament cada membre del personal assistí almenys a dues sessions. Al supervisors se'ls  
va demanar que facilitessin l’assistència del personal a les demostracions. Molts membres del 
personal van assistir puntualment a cada minut de cada presentació. Altres van anar-hi quan es 
feien les presentacions dels mòduls que eren de més interès per a ells. La resta va assistir a 
parts de diverses demostracions. El Degà1 i els directors van donar exemple assistint a les 
demostracions quan els era possible. Això no només ajudà a la introducció del personal en el 
procés de formació: va ser a més una forma d’involucrar el personal en les etapes posteriors 
del procés de selecció. 

A la tardor de 1996, 16 grups van ser convocats per identificar les característiques 
desitjables del sistema de la biblioteca (*). Els grups van agrupar tots el nivells del personal de 
la biblioteca i cada grup es va centrar en un mòdul específic o en un procés. Alguns membres 
claus del personal van ser reclutats per participar en grups específics. Es va animar als 
membres del personal de la biblioteca a que prenguessin part en els grups. Cada voluntari 

                                                 
1 Nota dels revisors: A algunes universitats dels EUA la biblioteca universitària té un tracte equivalent a les 
facultats. En aquests casos, els directors de la biblioteca reben el tracte de Degà. 
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participava almenys en un grup i molts en dos. El comitè va decidir que una persona no 
participés en més de dos grups per evitar que la seva veu tingués massa pes en determinar els 
criteris de selecció. Els grups van ser facilitats pels membres del Comitè Assessor 
d’Automatització, seleccionats en base a les seves habilitats en els procediments i en àrees 
específiques. 

En dos del grups, centrats en aspectes de la interfície pública del sistema, hi havien 
persones que no eren membres de la biblioteca, personal de la biblioteca i estudiants de 
postgrau. Els participants en aquests grups van ser recomanats i contactats per membres de la 
biblioteca. Va ser difícil trobar suficients participants per omplir els dos grups, tot i que el comitè 
era per només una sessió de dues hores. Les propostes i suggeriments dels estudiants es van 
aconseguir a través de qüestionaris i enquestes després de llargs i frustrats intents per fer-los 
participar en grups. Es va demanar la opinió a aquests usuaris perquè el seu punt de vista era 
únic i perquè estava fora de conveniències polítiques.   
 Cada grup va generar tantes idees com va ser possible relacionades amb el mòdul o 
procés estudiat. Es va animar els participants a incloure les característiques bàsiques de que 
disposaven en l’actual sistema així com totes les possibilitats que ells poguessin imaginar. Les 
idees van ser llegides en taules rodones i exposades sense judicis de valor. Una vegada les 
idees van ser exposades, els participants les van ordenar i valorar d’acord amb la seva 
importància. Totes les idees generades pels grups van ser retingudes i, alhora, les idees i les 
categories identificades com a més importants servien com a criteris clau per a l’avaluació final 
del sistema. 
 Per obtenir informació sobre els sistemes es va fer una Sol·licitud d’Informació 
(‘Request for Information-RFI’). Es va triar fer una RFI en lloc d’una RFP principalment degut al 
tipus d’idees que van ser generades i presentades. Els grups van identificar una llarga llista de 
característiques i volien saber quins sistemes les posseïen. El més important que va sortir dels 
grups va ser la priorització de les idees. Fins i tot amb la classificació nosaltres només teníem 
directrius, no requisits pel nou sistema. El pas de les prioritats generals als requeriments 
específics va ser molt llarg i ens va comportar força temps i un considerable esforç. Per això, la 
RFI semblava un bon recurs per obtenir informació detallada del venedors sense malgastar 
temps i esforços. Al contrari dels mètodes tradicionals, la RFI va ser un document molt detallat 
mentre que la nostra RFP va ser molt més breu.  
 La RFI va ser dividida en deu seccions, cadascuna centrada en un mòdul o procés 
específics. Les seccions incloïen paquets de control per totes les característiques i idees 
generades en els grups, completats amb elements d’altres procedències. Es va fer èmfasi en 
les prioritats identificades pels grups. Els venedors van ser animats a incloure i a fer referència 
a manuals, fullets, informes anuals, material explicatiu o d’altres documents que ells poguessin 
pensar que eren beneficiosos per entendre i avaluar els seus productes. La RFI no incloïa cap 
referència al preu o la configuració. La RFI va ser enviada a vuit venedors que es pensaven 
que podien reunir les necessitats de la Purdue, més a un d’addicional que en va demanar una 
còpia.  
 Gaire bé 60 membres del personal que representaven totes les àrees de la biblioteca, 
incloent dos campus externs que utilitzaven en nostre sistema, van assignar puntuacions al 
venedors que van respondre la RFI. Cada examinador va donar a cada venedor dos grups de 
puntuacions. El primer grup va ser per les respostes específiques als trets inventariats. La 
segona puntuació va ser per valorar com semblaven de preparats els venedors per trobar 
respostes a les prioritats de les biblioteques. Es va donar instruccions als avaluadors de com 
assignar les puntuacions però es va donar una considerable llibertat en el grau de distinció que 
es podia fer entre les respostes dels diferents venedors. El primer criteri remarcat va ser que 
tots el venedors havien ser tractats justament i que cadascú havia de ser conseqüent en com 
havien assignat les puntuacions a les seccions donades. 
 Les puntuacions van ser ponderades en base als acords predeterminats, representant 
la relativa importància de cadascun dels subsistemes. Per exemple, l’enquadernació va ser 
considerada menys important que el préstec. També es van assignar valors numèrics per a un 
petit grup de factors addicionals, inclòs opcions de hardware disponible, arquitectura del 
sistema  i estat de la producció del sistema. Aquestes puntuacions van ser combinades amb la 
classificació dels avaluadors per donar una puntuació total al venedor. Això va demostrar 
clarament que tres del nou sistemes no calia que continuessin en la carrera.  
 A dos clients de cadascun dels sis sistemes restants se'ls va demanar referències. 
Aquests clients van ser triats per les seves similituds amb les Purdue Libraries. Les referències 
en la seva majoria van confirmar la informació ja recollida a l’avaluació de les respostes de la 
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RFI, però, a més a més, van demostrar clarament que, degut a factors filosòfics o tècnics que 
no van quedar de manifest en les respostes a la RFI, alguns dels sistemes no eren 
acceptables. Dos sistemes finalistes van ser seleccionats com els que més s’adequaven a les 
Purdue Libraries . 
 Als dos venedors finalistes se’ls va enviar una RFP, principalment per obtenir 
informació sobre el preu. La RFP no incloïa els trets inventariats a la RFI sinó que es centrava 
en les prioritats de les biblioteques. La RFP donava una descripció detallada de les Purdue 
Libraries. Es va demanar als venedors que declaressin que els seus sistemes podrien satisfer 
les necessitats de la Purdue per a un sistema automatitzat de biblioteques i se’ls va demanar 
una proposta específica de com podrien fer-ho. També se’ls va demanar fer demostracions a 
fons dels sistemes. 
 Les primeres respostes a la RFP va provocar múltiples dies de demostracions de cada 
sistema en el campus West Lafayette. Un guió general va ser donat per a les demostracions 
però el venedors van tenir llibertat en les seves presentacions. Els assistents van puntuar 
diversos mòduls de cada sistema, i també van fer una elecció preliminar d’un dels dos 
sistemes. Les respostes per escrit no van ser obligatòries fins després de les demostracions. 
Les respostes a les RFP van ser examinades en detall per estar segurs que el sistema 
proposat era compatible amb les metes i la missió de les Purdue Libraries. L’avaluació també 
va suposar visites a llocs on ja estaven en funcionament els sistemes proposats i, també, 
entrevistes telefòniques amb els usuaris. 
 En la RFI s’havia preguntat a cada venedor per la seva visió i missió, per la seva 
filosofia en general. El venedors van ser avaluats pel que fa a la seva capacitat de suportar la 
suma de la Purdue a la seva llista de clients i en la seva visió de futur. La RFP preguntava 
sobre detalls financers; experts del departament de compres i inversions de Purdue van avaluar 
els venedors en relació a la seva estabilitat financera. Tot i que el preu era un factor en la 
decisió, no estava garantit que el pressupost més baix fos l’acceptat.  
 Quan el venedor i el sistema preferits van ser identificats, el Degà2 i el Director per a les 
Tecnologies de la Informació, junt amb un representant de Compres, van començar la 
negociació del contracte. Van començar pel contracte tipus facilitat pel venedor però afegint 
necessitats i punts específics per a la Universitat per fer un contracte d’acord amb els nostres 
objectius. L’acord financer va ser elaborat en negociacions cara a cara amb el venedor. 
 El procés de negociació del contracte va trigar més del que es preveia, però el temps 
no va ser malaguanyat. Una vegada el sistema va ser seleccionat, un equip d’implementació va 
ser nomenat. Aquest equip va ser capacitat per prendre les decisions que fossin necessàries 
per aconseguir que el sistema funcionés satisfactòriament. L’equip estava format per experts 
en cada una de les set àrees més un cap. Cada expert d’àrea presidia un subequip per al seu 
mòdul. Això donava a l’equip de mòdul una unió directa amb l’equip principal i aquest rebia 
informació sobre com progressava el procés en cada un dels mòduls. El temps de negociació 
del contracte es va omplir principalment amb activitats de neteja de dades dissenyades per 
minimitzar les dificultats en la migració al sistema. Aquesta va ser realment la primera fase de 
la implementació del sistema, enfront del sistema de selecció, i això està fora de l’àmbit 
d’aquest article.   
 
 
CONCLUSIONS 
 
Seleccionar un sistema no és fàcil però és assumible si et concentres en les teves necessitats i 
objectius. Seleccionar un sistema d’automatització de biblioteques no hauria de ser un procés 
específic, separat d’un context institucional molt més ample. L’èxit en el procés de selecció i 
implementació es basa en que ha de ser considerat una eina de la biblioteca per aconseguir 
l’accés a la informació més adequada per les necessitats del seus usuaris. L’èxit no vindrà amb 
un sistema creat per treballar per un dia o un any. L’èxit real d’un sistema es mesura sobre tot 
en el temps de la seva durada. Per això, cada decisió que es prengui al llarg del camí ha de ser 
centrada en els beneficis del sistema a llarg termini. Començant amb el personal de la 
biblioteca i continuant amb els usuaris de l’OPAC, els usuaris cada cop són més i més 
companys en l’ús del sistema; la seva involucració farà més important l’èxit de la implementació 
del sistema. Aquesta involucració es pot posposar fins que el sistema estigui instal·lat i 

                                                 
2 Vegeu la nota anterior. 
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operatiu, però el procés i la transició és més fàcil si els usuaris s’involucren en la construcció de 
totes les parts del procés. 
 Cada biblioteca pot exercir una gran flexibilitat en com estructurar el procés de selecció. 
Els requeriments del procés no són necessàriament obligatoris. Cada biblioteca té les seves 
pròpies característiques i les seves pròpies metes. Un procés pot ser perfecte per una 
biblioteca i no servir per una altra. Mirar els diferents elements del procés de selecció a través 
del vidre de la visió i la missió de la biblioteca, així com del personal i dels recursos disponibles, 
ajudarà a la biblioteca a modelar millor el procés de selecció. Algunes vegades components 
múltiples poden ser combinats en un sol pas, mentre que d’altres pot ser millor separar-los en 
múltiples passos. Una comprensió  completa de tot el procés de selecció i migració guiarà a la 
biblioteca a dissenyar el procés de treball.  
 El procés de selecció d’un sistema, quan es duu correctament a terme, serà beneficiós 
per a la biblioteca. Una biblioteca ha de seleccionar un sistema com una part de l’esforç en curs 
per millorar els serveis als seus usuaris, no com un exercici aïllat. Si el procés és vist des 
d’aquest punt de vista, el procés de selecció pot ser un instrument per ajudar a l’organització a 
aconseguir els seus objectius. Els usuaris que han estat completament involucrats en el sovint 
problemàtic procés de selecció i implemantació d’un nou sistema, estaran més ben preparats 
per identificar altres àrees on els canvis seran beneficiosos per a ells. S’ha de crear una 
atmosfera de camaraderia i confiança i això es traduirà en un sentiment  de vinculació amb la 
biblioteca. A la llarga, això només pot aportar beneficis per a la biblioteca.   
 
 
NOTA 
 
(*) Vegeu <http://omni.cc.purdue.edu/~manifold/fg/fgoverview.html> per a la descripció dels 
grups del procés i detalls dels resultats. 
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