
TECNOLOGIA AMIGA

Solució Biblioteques 
La solució de biblioteques que oferim als nostres clients, permet gestionar l’accés públic a 
internet i ofimàtica que es requereix pels usuaris de les biblioteques.

Des de PuntXarxa, proposem una solució global que permet gestionar còmodament el funcionament dels ordinadors 
d’accés  públic, l’accés Wi-Fi per a dispositius mòbils dels propis usuaris i també una plataforma que millora i amplia les 
possibilitats dels ordinadors OPAC. Tot i tractar-se d’una solució global i integrada, es pot contractar de forma individual i 
gradual.
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La nostra tecnologia, es compatible tant per a sistema ope-
ratiu Microsoft Windows com Linux, i la seva arquitectura 
de funcionament es basa en l’ús d’un servidor web hostatjat a 
internet, que permet funcionar de manera centralitzada, i que 
opcionalment permet utilitzar les bases de dades d’usuaris ja 
existents al sistema gestor de biblioteca. 

Aquesta arquitectura basada en l’ús d’un servidor web, ofereix 
nombroses avantatges a les biblioteques com són una gestió 
centralitzada i remota del servei, i en especial, la possibilitat 
de donar servei a diversos emplaçaments al mateix temps i en 
forma de xarxa unificada. 

La solució PuntXarxa, permet gestionar de forma 
unificada i sense dificultats, una gran xarxa de 
biblioteques, alhora que podem personalitzar la 
imatge del servei i determinades particularitats.

La tecnologia AULA.X simplifica la gestió dels ordinadors 
d’accés públic de les biblioteques, permetent configurar la 
imatge i el funcionament del servei, alhora que promociona 
l’autoservei dels usuaris. Entre moltes opcions, disposa-
rem de múltiples paràmetres configurables, diversos tipus 
de sessió i perfils d’usuaris, durada de les sessions, 
un avançat sistema autònom de reserva d’ordinadors (a 
través de web), la configuració d’accessos directes dispo-
nibles a l’escriptori, el bloqueig de la navegació per domi-
nis no desitjats,...
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Tota la configuració del sistema, es realitza de 
forma molt còmoda des d’un panell de control 
desenvolupat en format web i hostatjat a un 
servidor d’internet.

Altres opcions gestionades pel mateix sistema, són el control 
automàtic de l’inventariat del hardware i software, la 
instal·lació remota i automatitzada de nou programari als 
ordinadors, i també el permanent registre del funcionament i 
ús del servei, per a una fàcil extracció de múltiples i interessants 
estadístiques. 

La tecnologia de PuntXarxa inclou també un mòdul especí-
fic per a la gestió especialitzada dels ordinadors OPACS, 
permetent maximitzar-ne el seu ús. Serà a partir d’un menú 
configurable i molt intuïtiu, que l’usuari podrà realitzar sessions 
d’accés a internet limitades i de curta durada (ràpides), recar-
regar el crèdit disponibles per a impressió (cal la instal·lació 
d’un moneder addicional), reservar de forma autònoma qual-
sevol ordinador de la xarxa, ... a banda de la tradicional consul-
ta del catàleg.

De forma addicional, des de PuntXarxa també els oferim la 
tecnologia WIFI.X, que els permet el control i gestió del servei 
públic d’accés Wi-Fi a les biblioteques, de manera totalment 
integrada a AULA.X i gestionada a partir del mateix panell de 
control. 

Funcionalitats com la presentació d’un portal captiu compa-
tible amb el dels ordinadors de sobretaula, el control de les 
sessions i la durada d’aquestes, el bloqueig de la navegació 
a dominis i ports no desitjats, el control de l’ample de banda 
disponible, la generació automàtica d’estadístiques, ... son 
algunes de les possibilitats del servei WIFI.X.

Un únic panell de control i proveïdor, permetrà 
gestionar tots el serveis de forma unificada, 
remota i a temps real. 

PuntXarxa ofereix la solució més completa, robusta i es-
pecialitzada, que garanteix la millor optimització i quali-
tat del servei a tots els vostres usuaris, alhora que evolu-
ciona molt ràpidament segons les necessitats del sector. 
 
Una evolució diària i basada en les pròpies experiències dels 
nostres clients, aplicada de forma remota i automàtica i on la 
distància no representa un problema.

Els nostres clients són el millor aval del servei que 
oferim!


