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Biblioteca Campus Gandia

� Una de les 12 biblioteques UPV

� Biblioteca de Campus extern que dóna suport a l’Escola 
Politècnica Superior de Gandia 

� 2200 alumnes

� Edifici de nova construcció� Edifici de nova construcció

� 2.800m2 en tres plantes

� 26.500 exemplars

� 2.000 són DVD

� Més de 50.000 préstecs anuals



RFID en Biblioteca Campus Gandia

Implantació de RFID 
en biblioteques en 

plena expansió

Trasllat a nou edifici: 
compra de sistema 
de protecció (abans 

electromagnètic)

SPRL-UPV recomana 
ergonòmicament

electromagnètic)

Tamany i localització 
de la biblioteca amb 

personal implicat 



Procés d’implantació RFID

Estudi de la 
tecnologia

Avaluació
de 

proveïdors

Estudi de 
casos

Adquisició
Conversió

etiquetatge Revisió

Implantació
i posada en 

marxa



Procés d’implantació (1)

Estudi de la Avaluació
Estudi de 

Estudi de la 
tecnologia: 
avantatges

Avaluació
de 

proveïdors

Estudi de 
casos



Procés d’implantació (1)
Estudi de la tecnologia / Bib Gandia

• Avantatges/desavantatges

• Bibliografia i experiències d’altres

• Compatibilitat amb SIGB propi

• Codi barres

• Contrast opinió d’experts

Avaluació de proveïdors

• Solucions ofertades i la seua ponderació, valoracio de costs

Estudi de casos

• Visites altres biblioteques universitàries



Procés d’implantació (2)

Conversió-
Adquisició

Conversió-
Etiquetatge

Revisions



Procés d’implantació (2)

Adquisició

• Tria de l’empresa, raons

• Elements mínims i productes que es compren

Conversió- Etiquetatge de la colecció

• Subcontractació

• Compliment de terminis per trasllat

• Col·lecció revisada i al dia

• Ítems a etiquetar: tipologies i ubicacions

Revisió del procés anterior

• Casuística i regravacions



Posada en marxa



� Adaptació de l’estació de treball

� Adaptació del personal

Circulació



Inventari

Inventari /Control de la col·lecció

� Rapidesa lectura

� Localització documents

� Inconvenients amb els DVD



Valoracions



Moltes gràcies per la vostra
atenció!

Amparo Llodrá Sendra
allodra@bib.upv.es

BIBLIOTECA CAMPUS GANDIA - CRAI
Universitat Politècnica de València
http://www.upv.es/bibliotecadegandia


