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SERVEIS A BIBLIOTEQUES

Gairebé 10 anys d’experiència avalen la feina feta a diferents
biblioteques (públiques, universitàries, especialitzades) per l’equip de
professionals d’OFFICE WORKSHOP. Les tasques principals són la
catalogació en diferents formats (CATMARC, IBERMARC, MARC21), així
com en diferents software (Absys, VTLS, Millennium); ll’atenció
atenció i suport
als usuaris en la seva recerca d’informació; l’elaboració de materials de
difusió del fons de l’organització.

SERVEIS A ARXIUS

L’organització i classificació dels arxius d’una organització és vital
per a la recuperació de la informació que aquests contenen. És per
això que OFFICE WORKSHOP s
s’encarrega
encarrega de posar a la vostra
disposició un equip de professionals encarregats d’assessorar-vos
sobre quina seria la millor gestió arxivística per a la vostra
organització.
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CATALOGACIÓ DE DIFERENTS TIPUS DE FONS

Cataloguem monografies, material sonor i audiovisual,
publicacions periòdiques, recursos electrònics, entre d’altres
suports i en diferents llengües.

FORMATS I SOFTWARE

Cataloguem
C
t l
en dif
diferents
t fformats
t (CATMARC,
(CATMARC IBERMARC,
IBERMARC
MARC21) i software (Absys, Millennium, VTLS).

RECONVERSIÓ DE FONS BIBLIOGRÀFICS

Catalogació a partir de fitxes o de documents originals.

TRIA I SELECCIÓ DE FONS

Office Workshop s’encarrega de fer la tria i selecció de fons
generalistes i especialitzats, així com de l’esporgada de fons.

DIGITALITZACIÓ

Digitalització de fons retrospectius, per a la seva posterior
catalogació (inserció de metadades, etc).

DIFUSIÓ

Office Workshop dóna suport en l’elaboració de materials
de difusió del fons
fons, així com en la realització d’activitats
culturals o de difusió.

ATENCIÓ ALS USUARIS

Realitzem formació a l’usuari en l’ús de la biblioteca, així
com de les eines de q
què disposa.
p

AVALUACIÓ

Recollida i anàlisi de dades estadístiques d’ús de la
biblioteca i/o centre de documentació.

TASQUES AUXILIARS I DE SUPORT

A més
é de
d lles tasques pròpiament
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d’un
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Office Workshop dóna suport en l’ordenació i manteniment
del fons, així com també en la col·locació de teixells i codis
de barres, entre d’altres tasques de suport, com són les
tasques derivades del préstec.
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PLANIFICACIÓ

Realització d’un projecte d’organització i gestió en el qual es
contemplen els recursos, espais, mitjans tecnològics i cronograma
per a la realització del mateix.

GESTIÓ I MANTENIMENT

Gestió de l’arxiu i manteniment de la seva reorganització.

TASQUES PRINCIPALS

Tria i expurgament del fons.
Identificació de sèries documentals.
El b
Elaboració
ió d
dell quadre
d d
de classificació.
l
ifi
ió
Classificació.
Ordenació.
Instal·lació.
Elaboració d’instruments de recuperació de la informació.
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Membre institucional del Col·legi Oficial de
Bibliotecaris-Documentalistes de
Catalunya.

Forma part de les empreses de conversió i
catalogació de registres del CBUC.
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Classificacions otorgades pel Departament d’Economia
i Coneixement

•M-5-C (Serveis de biblioteca, arxius i museus)
•L-1-C
L 1 C (Serveis auxiliars per treballs administratius

d’arxius i similars)
•L-3-A (Enquestes, presa de dates i serveis anàlegs)
•V-1-C (Serveis de captura d’informació per mitjans
electrònics i telemàtics)
•V-2-C (Serveis de desenvolupament i manteniment de
programes d’ordinador)
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BIBLIOTEQUES

• Departament de
Cultura
• Aj. de Barcelona
• Universitat Autonóma
de Madrid
• Patrimoni
• CePSE
• ...

ARXIUS
•
•
•
•

SID
Agbar
Sten
...
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CONTINGUTS DIGITALS

• ACC1Ó
• ICUB
• Consorci de Turisme
de Catalunya
• Dixit
• La Vanguardia
• Agbar
• ...

TREBALL ADMINISTRATIU
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ICIP
Sten
Cosmobelleza
Fundació Cirem
Aj El Prat
Aj.
Aj. Viladecans
SGS Tecnos
Antares
...

XARXES SOCIALS
•
•
•
•
•

E!moto
Anella.cat
Dixit
CETaqua
...
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