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L’entorn 
 

 
 

FènixDoc:  
• Projecte compartit  entre l’Àrea de Recerca i l’SBD 

 
Fènix: 

• Informació de la producció científica del PDI de la UPC: 
• Mèrits: Premis, Participació en tribunals, Projectes europeus 
• Referències bibliogràfiques de les publicacions: Articles de revista. Llibres. 

Comunicacions a congressos. Patents.Tesis 
 

• Informació entrada pels professors o el PAS  
 

• Informació per avaluar la recerca, assignar recursos, elaborar el 
currículum segons el MEC, importar dades de recerca a altres 
bases de dades (CIRIT, DATRI, etc.) 
 

• Històricament era l’aparador de la recerca de la universitat 
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El projecte  

 

 
 

La “idea” de FènixDoc  
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El projecte  

 
 
...si el que publiquen els professors ho tenim a les col·leccions de 
les biblioteques de la UPC… 
 
...perquè no enllaçar les referències bibliogràfiques que apareixen 
a Fènix al text complet?   
 
...és a dir a Bibliotècnica, a la BDC, al TDX, al Catàleg UPC, a 

Internet...  
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Aspectes tècnics 

 Servidor Windows 2000 
 Servidor web IIS 
 Sistema gestor de bases de dades SQL Server de Microsoft 
 Importació de dades de diferents aplicacions: 

 Catàleg Col·lectiu de les Biblioteques de la UPC (VTLS-Oracle) 
 Base de dades administrativa de la Unitat Tècnica de Gestió de 

Tercer Cicle (Lotus Notes). 
 Fènix (SQL Server) 
 Bibliotècnica (SQL Server) 
 

 Interfície web: pàgines ASP (Active Server Pages) 
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Funcionalitats 

Accés a la publicació  
científica a partir de: 

 
 Nom de l’investigador/a 

 
 Unitats bàsiques de la UPC 

 
 Grups de recerca 

 
 Cercador 
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Funcionalitats 
Dades per investigador: 

 
 Unitat bàsica 
 Publicacions 
 Grup de recerca del que 

forma part 
 Possibilitat de cercar  

més informació a: 
 Directori UPC 
 Catàleg de les 

biblioteques de la UPC 
 CCUC 
 Google 
 GoogleScholar 
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Funcionalitats 
Dades per Unitat Bàsica:  

 
Grups de recerca en els que 
participa la unitat, amb enllaç 
a la pàgina de cada grup 

 
Equip investigador, amb 
enllaç a la pàgina del propi 
investigador. 
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Funcionalitats 
Dades per cada grup de 
recerca: 

 
Descripció del grup 
Paraules clau 
Publicacions vinculades al 
grup 
Unitats bàsiques vinculades 
al  grup  
Equip d’investigadors/es 
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Funcionalitats 

Publicacions. Accés a: 
• Articles de revista 
• Ponències/Comunicacions en 

congressos 
• Llibres 
• Capítols de llibre 
• Tesis doctorals llegides o dirigides 

Integració amb els continguts de 
la biblioteca digital:  

• Accés, sempre que es possible, al 
text complet del document 
referenciat (revistes electròniques, 
TDR, ...) 

• Accés al catàleg de les 
biblioteques de la UPC. 

• Accés a serveis de valor afegit: 
Base de dades de Sumaris del 
CBUC. 
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Beneficis  

Pels professors, investigadors:  
 Millor visibilitat de les seves activitats de recerca 
 Disponibilitat del seu currículum “documental” al web i en text complet 

 
Per la universitat: 
 Millor visibilitat de la recerca (qui fa què a la UPC)  
 Visibilitat de la publicació científica (qui ha publicat què a la UPC) 

 
Per les biblioteques: 
 S’ha aconseguit que FènixDoc sigui l’aparador de la recerca de la UPC 
 FenixDoc (biblioteques) ha afegit valor a Fènix (recerca) 
 Major aprofitament dels recursos disponibles de la biblioteca digital 
 Implicació dels bibliotecaris en la recerca 
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Punts febles 

Però:  
 
 Algunes referències bibliogràfiques són de baixa qualitat ja que 

no han estat creades per bibliotecaris    
 

 Algunes referències no enllacen al document sinó a d’interfície 
web que el conté   
 

 FènixDoc no disposa encara de tots els documents a text complet  
 

 Fènix no és exhaustiu ja que alguns professors no incorporen els 
seus resultats a Fènix. 
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Properes actuacions  
Més participació dels bibliotecaris en: 

 Millorar la qualitat de les referències bibliogràfiques   
 Facilitar l’accés a FenixDoc a partir de les Àrees temàtiques que figuren 

a Bibliotecnica   
 

Millorar l’accés al text complet dels documents: 
 A partir de la disponibilitat del gestor d’enllaços del nou sistema CBUC 

 
Incrementar la informació de FenixDoc:  

 Amb més col·leccions i documents (Dipòsit de Recerca) o altres  fonts 
 

Implementar les aportacions dels PDI i de l’Àrea de Recerca de la UPC 
per  millorar el producte  
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Qüestions? 

Moltes gràcies!  
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