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Introducció

El mòdul d’operacions administratives de suport intenta cobrir aquelles tasques
auxiliars que són comunes a diferents àmbits d’una empresa i que solen recaure
en un auxiliar administratiu. El mòdul Comunicació empresarial i atenció al client
i el mòdul Tractament informàtic de la informació, poden ser un bon complement
per treure més profit d’aquest mòdul.
Per poder treballar bé aquest mòdul serà important que es tingui accés a Internet
mentre s’estudia per poder buscar informació i practicar continguts. Tot i que no
és un mòdul gaire extens, la seva utilitat és gran a la vida diària, i la pràctica i la
recerca de noves eines fan que es pugui ampliar el contingut tant com l’alumnat
hi estigui interessat. Així, doncs, no us quedeu només amb el material i poseu
interès en investigar per la xarxa i fer recerques.
Aquesta unitat formativa permetrà aprofundir en els coneixements sobre la cerca
per Internet. En la primera part, s’hi mostraran les estratègies més extenses i
utilitzades, i s’aprendran tècniques de cerca d’informació de manera eficaç, que
permetin optimitzar temps i recursos.
D’altra banda, s’hauran d’identificar diferents fonts d’informació i conèixer-ne la
utilitat. Per això, es mostraran un seguit de webs on trobar documents oficials
(DOGC, BOE, BOP ...), o bé realitzar-hi cerques més específiques referents a la
legislació vigent, útils per a qualsevol perfil professional de l’àmbit administratiu.
S’aprendrà el funcionament dels entorns virtuals i la importància que tenen en
l’àmbit empresarial. A través de la xarxa s’estableixen multitud de contactes i es
realitzen infinitat de negocis a baix cost, fet que ha provocat, ja des de fa uns anys,
un canvi absolut en l’organització i el funcionament del mercat de treball. Què és
un Community Manager? És una professió emergent, en aquests moments, que és
important conèixer.
Així que, en aquesta unitat, es responen preguntes tals com: què és una xarxa
de negocis? Per què és una de les fonts més utilitzades per trobar feina? Què
és un cercador? I els canals RSS? I la sindicació de continguts? És a dir, un
seguit de qüestions relacionades amb les noves tecnologies de la informació i la
comunicació aplicades al món empresarial.
A la segona part de la unitat, s’hi aprendran les tècniques d’enregistrament, arxiu i
classificació de la informació recopilada prèviament, durant les diferents cerques.
També s’hi estudien els tipus de documents que pot contenir un arxiu i els sistemes
de classificació existents, tant en suport paper com digital. I tenint en compte que
totes les empreses ja utilitzen arxiu informàtic, s’aprendran els dispositius que
existeixen per organitzar-ne un.
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Finalment, es fa referència a la seguretat i confidencialitat dels arxius, aspecte
del tot imprescindible per al perfil professional d’una persona tècnica en gestió
administrativa.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat l’alumne/a:
1. Fa recerca i selecciona informació, segons els paràmetres establerts i utilitzant
fonts oficials i/o privades rellevants per l’empresa.
• Consulta sistemàticament diaris oficials i remet la informació obtinguda a
qui correspongui en la forma i terminis establerts.
• Consulta diferents mitjans de comunicació, convencionals o digitals, i
prepara reculls de premsa que tramet a qui correspongui en la forma i
terminis establerts.
• Consulta pàgines webs, oficials i/o privades, n’extrau la informació rellevant
per a l’empresa i la presenta en el format requerit.
• Busca la informació de forma eficient i la contrasta, si és necessari.
• Utilitza cercadors d’informació.
• Aplica criteris d’ordre, arxiu i neteja a dades i/o documentació, internes i
externes de l’empresa.
• Revisa sistemàticament la sindicació de continguts de l’empresa en l’àmbit
de la seva competència.
2. Actualitza la informació pròpia de l’empresa, atenent als criteris de manteniment que s’hagin establert.
• Gestiona i actualitza àrees d’informació.
• Organitza i actualitza els calendaris de nomenaments i càrrecs, tant en
l’estructura organitzativa com en targetes, despatxos i altres ubicacions
físiques o virtuals.
• Transmet, rep i manté actualitzada la informació corporativa en les gestions
bàsiques amb agents externs de l’organització.
• Comprova i/o punteja la informació per tal d’assegurar-ne la publicació
d’una versió correcta i sense errades.
• Manté actualitzat l’arxiu rutinari, convencional i digital, en els formats i
organitzacions establerts.
• Supervisa i assegura la retirada d’informació obsoleta, en suports convencionals i digitals, segons els procediments establerts.

Selecció i tractament de la informació
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1. Recerca i selecció de la informació

Tothom, alguna vegada, ha hagut d’invertir temps tractant de trobar una dada, una
adreça, un telèfon o qualsevol altre tipus d’informació, ja fos a través d’Internet
o d’algun altre mitjà. És important aprendre a planificar aquesta recerca per tal
d’optimitzar-ne els resultats i convertir-la en eficient.
Actualment, encara són massa les empreses que, a causa d’una pràctica incorrecta
en la recerca d’informació, hi han de destinar una part important de temps i
recursos. Per això, és d’utilitat aprendre les principals fonts d’accés a la informació
d’interès per a les empreses i els sistemes de filtratges.
En definitiva, cal treballar com fer una bona recerca d’informació per Internet i el
tractament que se li ha de donar un cop obtinguda.

1.1 Fonts d’accés a la informació
Cada dia es rep gran quantitat d’informació, de dades, a través de molts canals
diferents. Dades que cal processar per a què posteriorment puguin ser d’utilitat.
En general podríem dir que informació és tot allò que es dóna i/o es rep sobre un
fet, tema o situació.

1.1.1 Classificació de les fonts
La informació es pot classificar de diverses maneres:
• Segons el tipus de font
• Segons la procedència de la informació
• Segons la freqüència de la recerca
• Segons el registre físic de la informació

Segons el tipus de font

La classificació segons el tipus de font divideix la informació en dos tipus,
primària i secundària, tal com es veu a la figura 1.1.

Selecció i tractament de la informació
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F i g u r a 1 . 1 . Tipus d’informació segons la font

Les fonts primàries proporcionen informació de primera mà, és a dir, dades que
encara no han estat preparades per ningú. A grans trets, es pot dir que l’observació,
l’entrevista i l’enquesta són els instruments que permeten recollir aquest tipus
d’informació.
La informació primària és la que es crea expressament per a un estudi concret.
Aquesta informació no existeix en el moment que es planteja la necessitat
d’utilitzar-la.
Per exemple, una empresa podria optar per realitzar una enquesta (informació
primària) per saber si el producte que té pensat llençar al mercat es vendria o no.
Aquesta enquesta seria una font primària, ja que no n’hi ha cap altra d’anterior.
Les informacions secundàries es generaran a partir del que s’hagi obtingut amb
aquesta recerca.
De totes maneres, és poc probable que les necessitats d’informació siguin tan
especials o úniques que no existeixi, prèviament, cap tipus de dada o estudi
relacionats amb la investigació que es desitja realitzar.
La informació secundària és la informació que ja existeix, que es troba disponible
en el moment que sorgeix la necessitat d’utilitzar-la. Per exemple, una base de
dades de clients de qualsevol empresa.
La importància de la informació secundària, al marge del seu suport, és evident
per les raons següents:
• Un treballador no hauria de buscar informació que d’altres ja han trobat.
• La informació secundària estalvia molt de temps i esforços.
• El cost de la informació secundària és inferior al cost de la informació
primària.
• De vegades, és l’única informació que es pot tenir.
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Ara bé, moltes informacions importants per a les empreses no apareixen en cap
font secundària. D’altra banda, les fonts secundàries són rígides, en el sentit que
no estan dissenyades a mida de les necessitats de les empreses; i són estàtiques, ja
que proporcionen dades referides a un moment concret, com ara les estadístiques.
Segons la procedència de la informació

Des del punt de vista de la procedència de la informació, les fonts poden ser:
• Internes: són les que elaboren els usuaris mateixos. Són les fonts que
es troben dins de l’empresa. Per exemple: bases de dades de clients,
estats financers que permeten obtenir informació de la situació financera
de l’empresa, registres d’inventaris, registres de vendes...
• Externes: són les que es troben fora de l’empresa. Per exemple: Internet,
pàgines d’organismes oficials, pàgines de la competència... Són publicacions on s’hi poden trobar informacions com ara estadístiques, tendències,
preferències...
Segons la freqüència de la recerca

Atenent al criteri de la freqüència, podem classificar els tipus de recerques en:
• Cerques d’informacions repetitives
• Cerques d’informacions puntuals

Cerques d’informacions repetitives
Les cerques d’informacions repetitives són les que es repeteixen en el si d’una
empresa de forma continuada, durant períodes relativament curts en el temps (a
diari, setmanalment, etc.).
Si les cerques repetitives són les més rellevants per a l’organització, perquè són a
les que dediquem més temps i més valor ens aporten, caldrà crear els sistemes i els
procediments adients per tenir aquest procés perfectament integrat dins l’empresa
considerant les fonts i les recerques a programar.
Per exemple, si la nostra empresa és una ETT (Empresa de Treball Temporal)
seria interessant que disposés d’algun sistema (base de dades) que contingués els
diferents perfils professionals ordenats degudament, per tal de facilitar una cerca
ràpida tenint en compte les característiques de funcionament del negoci en concret.

Cerques d’informacions puntuals
Les cerques d’informacions puntuals són les requerides de manera molt esporàdica.
Si aquests tipus de cerca són les més importants per a l’organització empresarial,
caldrà considerar que les realitzin els especialistes i els tècnics de l’empresa,

Selecció i tractament de la informació
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intentant no malbaratar molts recursos. El primer a tenir en consideració serà
localitzar les fonts a través de les quals podem obtenir la informació adequada per
a després poder analitzar les dades.
Per exemple, si la nostra empresa no disposa d’un gabinet jurídic propi i necessitem cercar informació de tots els recursos dels quals podem disposar per tal
d’afrontar un litigi amb un client que ens vol denunciar, el millor és consultar un
assessor extern i especialitzat.

Segons el registre físic de la informació

En el cas dels registres físics de la informació, podem parlar de:
• Fonts d’informació textuals: són les obres de consulta o de referència,
revistes especialitzades, publicacions periòdiques...
• Fonts d’informació gràfiques: són les imatges, fotografies, audiovisuals...
(serveixen de complement de la informació escrita).
• Fonts d’informació electròniques: són les pàgines web i les bases de
dades.

Una base de dades,en la seva accepció més ampla és, simplement, una
col·lecció d’informacions relacionades i accessible segons algun criteri.
Des del punt de vista del suport per a la seva utilització, les bases de dades poden
ser:
• Bibliogràfiques: les bases de dades bibliogràfiques, o en paper, són
publicacions convencionals en forma de llibre.
• Electròniques: les bases de dades electròniques poden tenir suport magnètic, com els disquets o les cintes magnètiques d’ordinadors, o digital, com
els discs CD-ROM. Aquest conjunt de suports rep el nom de bases de dades
electròniques off-line, és a dir, sense connexió directa amb el proveïdor.
També hi ha bases de dades amb connexió directa que reben el nom de bases
de dades on-line. La xarxa d’Internet permet obtenir informació amb unes
característiques d’ús molt còmodes per als investigadors.
La informació que proporcionen les bases de dades a Espanya és prou abundant.
Institucions públiques i privades ofereixen un conjunt ampli, útil i fiable de dades
molt interessants per a desenvolupar investigacions. Actualment, la utilització
dels motors de recerca d’Internet ha augmentat considerablement les possibilitats
de trobar pràcticament qualsevol informació. Per exemple, l’Institut de Comerç
Exterior ofereix informació geoeconòmica a la seva web (www.icex.es).
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1.1.2 Diaris oficials
Un diari oficial és un mitjà de comunicació escrit que utilitzen els diferents
organismes públics per comunicar i publicitar normatives, avisos o comunicats.
Les empreses, per consultar la legislació vigent referida a les seves activitats,
poden accedir als diferents diaris oficials publicats a nivell autonòmic, estatal i
internacional.

El DOGC és el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i és el mitjà de
publicació oficial de les lleis de Catalunya, normes, disposicions de caràcter
general, acords, resolucions, edictes, notificacions, anuncis i altres actes
del Govern i de l’Administració de la Generalitat, així com d’organismes o
administracions públiques i particulars, quan estigui previst en l’ordenament
jurídic.
El DOGC es publica diàriament, de dilluns a divendres no festius, en dues edicions,
una en català i l’altra en castellà. El contingut en línia del dia està disponible a
partir de mitjanit.
En l’àmbit jurídic, l’Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions (EADOP) té la missió de la publicació oficial, mitjançant el DOGC, de les lleis
de la Generalitat de Catalunya, les disposicions generals dictades pel Govern i
l’Administració de la Generalitat, i també els actes, els anuncis i els documents
de la Generalitat i/o d’altres entitats o persones, quan correspongui d’acord
amb l’ordenament jurídic. D’altra banda, és missió de la EADOP contribuir al
coneixement i la difusió del dret vigent aplicable a Catalunya.
A la Base de dades del DOGC, es poden efectuar recerques sobre els textos
publicats des de l’any 1977.
L’última edició en paper del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)
va ser el 29 de juny de 2007. Des d’aquesta data, el Diari Oficial únicament és
accessible per Internet de forma gratuïta, segons la Llei del Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya que el Parlament de Catalunya va aprovar, unànimement,
el 30 de maig de 2007. La primera edició del DOGC en format digital va ser
dilluns 2 de juny d’aquell mateix any.

La Base de dades del DOGC, d’accés gratuït per Internet,és una base
documental de caràcter jurídic que s’actualitza diàriament. Permet la recerca
i recuperació de documents publicats en el DOGC des del núm. 1, de 5 de
desembre de 1977.
Les recerques poden efectuar-se a partir de dotze camps d’informació:
• Paraules del títol del document

EADOP
L’Entitat Autònoma del Diari
Oficial i de Publicacions és
l’organisme responsable de la
publicació del DOGC.
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• Paraules del text del document
• Nombre del DOGC
• Data del DOGC
• Organisme emissor
• Tipus de document
• Data del document
• Nombre de disposició
• Nombre de control
• Descriptors temàtics
• Descriptors geogràfics
• Secció del DOGC
La Base de dades inclou altres camps d’informació com, per exemple, la taula de
vigències dels documents de caràcter general o normatiu, que permet saber si un
document està vigent o ha estat derogat i si afecta a un altre document o és afectat
per un altre. Els textos es poden consultar en format HTML i PDF
Si voleu accedir al contingut del DOGC, a la seva base de dades o als diferents
butlletins oficials de les quatre províncies catalanes, seguiu l’enllaç següent:
[[http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_base_de_dades_del_dogc/]]
Quins anuncis es poden publicar al DOGC?
A més d’anuncis, edictes i actes administratius que hi publiquen les administracions públiques (licitacions, informació pública sobre una autorització administrativa...), es poden contractar totes les insercions que determina la normativa vigent,
per exemple: anuncis de dissolució de cooperatives, convocatòria d’assemblees
d’empreses, subhastes notarials...
Com publicar un anunci al DOGC?
1. A través de la plataforma eaCat, pel que fa a les administracions públiques.
2. Per correu electrònic amb l’anunci adjunt signat electrònicament (certificats
digitals de CATCert i la ‘Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre’).
3. Per correu electrònic i, simultàniament, tramesa en paper degudament
signat, en cas que no es disposi de signatura electrònica.
El BOE (Butlletí Oficial de l´Estat) és el diari oficial de l’Estat espanyol, és a dir,
l’òrgan de publicació de les lleis, disposicions i actes d’inserció obligatòria.
El BOE s’estructura en seccions, que s’han de saber per optimitzar la cerca:
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1. Secció I : Hi trobem les Disposicions Generals, és a dir, les lleis orgàniques,
les lleis, els reials decrets legislatius i els reials decrets-llei, els tractats i
convenis internacionals.
• Les lleis de les assemblees legislatives de les comunitats autònomes.
• Els reglaments i altres disposicions de caràcter general.
• Els reglaments normatius emanats dels consells de govern de les
Comunitats Autònomes.
2. Secció II : Autoritats i personal. Aquesta secció està Integrada per dues
subseccions:
• Nomenaments, situacions i incidències.
• Oposicions i concursos.
3. Secció III : Altres disposicions, que són aquelles d’obligada publicació que
no tinguin caràcter general ni corresponguin a les altres seccions: ajudes i
subvencions, beques, cartes de servei, convenis col·lectius d’àmbit general,
plans d’estudi, etc.
4. Secció IV : Administració de Justícia: edictes, notificacions, requisitòries i
anuncis de jutjats i tribunals.
5. Secció V : Anuncis diversos agrupats de la forma següent:
• Anuncis de licitacions públiques i adjudicacions.
• Altres anuncis oficials.
• Anuncis particulars.
Hi ha, a més, un suplement independent en el qual es publiquen sentències,
declaracions i actuacions del Tribunal Constitucional.
L’organització de la informació s’estableix d’acord amb els criteris següents:
en cada secció, la inserció dels textos es realitza agrupant-los per l’òrgan del
qual procedeixen, segons l’ordenació general de precedències de l’Estat. Les
disposicions emanades de les Comunitats autònomes s’insereixen segons l’ordre
de publicació oficial dels Estatuts d’Autonomia. En cada epígraf, els textos
s’ordenen segons la jerarquia de les normes.
En cada número del diari oficial s’inclou un sumari del contingut, ordenat
conforme s’ha indicat anteriorment.
El text de les lleis, disposicions i actes publicats al BOE té la consideració d’oficial
i autèntic; per la seva banda, el text de les normes emanades de les comunitats
autònomes, publicat en el BOE, té el caràcter que li atribueixen els respectius
Estatuts d’Autonomia.
Finalment, les lleis, els reials decrets-lleis i els reials decrets legislatius, una
vegada sancionats pel Rei i publicats en castellà en el Butlletí Oficial de l’Estat,
també es podran publicar en la llengua oficial de cada comunitat autònoma. Per fer
efectiu aquest precepte, hi ha subscrits convenis de col·laboració entre el Govern
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de la Nació i els Òrgans de Govern Autonòmics de la Generalitat de Catalunya, la
Xunta de Galícia i la Comunitat Valenciana.
A més del BOE, hi ha altres butlletins oficials: els de la resta d’administracions
territorials (de cada Comunitat autònoma i Província), els de les Comunitats
Europees i els de les Assemblees Legislatives de les Comunitats autònomes, com
ara el BOP (Butlletí Oficial de la Província) i el Diari Oficial de la Unió Europea
(DOUE).

El BOP és un dels instruments d’informació pública utilitzat pel conjunt
de les administracions públiques que operen en l’àmbit geogràfic provincial,
per tal de donar a conèixer la seva gestió, fer-la més transparent i permetre
la participació de la ciutadania.
El BOPB és el diari oficial on es publiquen les disposicions de caràcter general,
ordenances, actes, edictes, acords, notificacions, anuncis i resolucions de les
administracions públiques i de l’Administració de Justícia d’àmbit territorial
provincial de Barcelona, quan així estigui previst en una disposició legal o
reglamentària. Podran publicar-s’hi, també, altres actes o anuncis que aquestes
administracions o anunciants particulars ordenin inserir.
Tarragona, Lleida i Girona també tenen els seus butlletins respectius. Podem
realitzar-ne la consulta a la pàgina web de cada Diputació Provincial.
El Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE, abans DOCE) es compon de les
sèries L i C, el suplement S, i un annex amb Debats del Parlament Europeu:
• La sèrie L (Legislació) conté tots els actes legislatius i regulacions (Directives, Decisions, Reglaments, etc.). La publicació és obligada per part dels
Tractats que estableixen les Comunitats Europees, així com altres actes.
• La sèrie C (Comunicacions i Informació) recull gran quantitat d’informació
de la Unió Europea, com ara les propostes de la Comissió, jurisprudència del
Tribunal de Justícia, preguntes escrites del Parlament Europeu (juntament
amb les respostes), la cotització actual de la unitat de compte europea,
licitacions per a productes agrícoles i animals, l’informe anual del Tribunal
de Comptes, informació d’oposicions per a les Institucions de la Comunitat,
dictàmens del Comitè Econòmic i Social, posicions comunes...
• La Serie S és un suplement que conté licitacions públiques: construcció
de projectes superiors a 5.000.000 euros, contractes de subministrament
superiors a 200.000 euros i contractes inclosos en les normes del GATT
amb un valor de més de 125.000 euros.
Podeu accedir al contingut d’aquestes publicacions en suport imprès, i sol·licitar
aquests i/o d’altres documents de caràcter comunitari als Centres de Documentació Europea.
Per subscriure’s al Diari Oficial us podeu dirigir a algun dels punts de venda de
l’Oficina de Publicacions Oficials de la CE.
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1.1.3 Mitjans audiovisuals
Són moltes les empreses que actualment utilitzen els recursos que ofereixen els
mitjans audiovisuals per cercar informacions especialitzades que els puguin servir
en les seves activitats diàries.
En els últims anys, el sector de la premsa digital del nostre país ha experimentat
un fort creixement, i cada cop són més les empreses que subscriuen aquest tipus
de servei per cercar informació.
A Catalunya, Catmèdia és una companyia gestora d’una dotzena de diaris digitals
de referència en l’àmbit temàtic o territorial. Per exemple, gestiona el diari
digital Directe!cat, destinat a persones de 25 a 55 anys, professionals amb
estudis, prescriptors i generadors d’opinió, o el diari www.jornal.cat destinat a
professionals de més de 30 anys, sensibilitzats amb l’economia sostenible.
A Internet podem trobar pàgines que informen de les publicacions de premsa
digital i informació en general que també poden ser molt útils per a les empreses.
Un exemple és www.ciutatoci.com. En aquesta pàgina, hi trobem un inventari
d’enllaços que porten als llocs web següents:
• Vilaweb: diari d’informació general en català i amb notícies de les Balears,
el País Valencià i Catalunya.
• Diari Ara: diari d’informació general en català i amb notícies de les Balears,
el País Valencià i Catalunya.
• Nació Digital: diari en català de notícies generals, Internet i noves tecnologies.
La majoria de diaris, revistes i premsa especialitzades del nostre país ofereixen,
a hores d’ara, un format en paper juntament amb un format digital al qual hi pot
accedir tota la població a través de la xarxa.

1.1.4 Telefonia
La comunicació és un procés vital per al desenvolupament individual i de la societat. Actualment, les possibilitats de comunicació a distància s’han multiplicat, i
un dels mitjans més populars i amb més difusió en el món és el telèfon mòbil o
cel·lular. Encara que fa uns anys, era un mitjà poc accessible a causa de l’alt cost,
ara gairebé tothom té la possibilitat de tenir-ne un, ja que el preu ha anat disminuint
gradualment. N’hi ha de moltes formes i grandàries, de diferents colors i estils,
amb molts accessoris o pocs.
No només es tracta de comunicació oral, sinó també de comunicació escrita,
encara que es tracti d’expressions noves, que estant diversificant el llenguatge ja
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existent, fins i tot simplificant-lo per usar-lo fàcilment i ràpida en aquest mitjà. Tot
això ha estat inspirat per un aparell tan petit, però alhora tan versàtil.
A pesar de no ser l’eina “més econòmica” per mantenir contacte, el telèfon mòbil o
cel·lular, s’ha convertit en part fonamental del dia a dia d’estudiants i professionals.

El telèfon és un dispositiu de telecomunicació dissenyat per transmetre
senyals acústics.
Bàsicament, existeixen dos tipus de telefonia: la telefonia fixa o convencional i la
telefonia mòbil.

Telefonia fixa o convencional

La telefonia fixa o convencional és la que utilitza terminals telefònics enllaçats
entre si mitjançant centraletes telefòniques a través d’un cablejat (cable de coure).
Tipus de telèfons fixos:
• Pel tipus de marcació: terminals fixes de marcació per polsos (disc de
marcar) i de marcació per tons (multifreqüència).
• Pel tipus de senyal: telèfons analògics, digitals, RDSI i telèfons VoIP.

Telefonia mòbil

La telefonia mòbil s’està tornant molt important en les tasques quotidianes, tant a
nivell professional com a nivell personal.
Primer de tot, cal saber que la telefonia mòbil està formada, bàsicament, per dos
elements:
• Una xarxa de comunicacions (o xarxa de telefonia mòbil).
• Els terminals (o telèfons mòbils) que permeten l’accés a aquesta xarxa.
Incloure la sintaxis de contingut nou
L’anomenada “tecnologia mòbil de quarta generació” (4G, transmissió de dades
a alta velocitat) ofereix la possibilitat de descarregar programes, intercanviar
correus electrònics i realitzar missatgeria instantània. En breu s’implementarà
la tecnologia mòbil 5G.

Els pros de l’ús del telèfon mòbil

Si bé podem considerar el telèfon mòbil com una eina, hem de tenir present que
hi ha pros i contres relacionats amb el seu ús.
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Tot instrument valuós pot perdre la seva raó de ser si se’n fa un mal ús, de manera
que començarem analitzant els aspectes positius de la telefonia mòbil (que en són
molts), per després contrastar-los amb els aspectes negatius. Així podrem tenir
una opinió equilibrada pel que fa a aquest assumpte.
El més important de tenir un telèfon mòbil és que ajuda a escurçar distàncies.
Si tenim un telèfon mòbil, podrem contactar més fàcilment amb la persona o
institució que necessitem, sense importar la llunyania, i gairebé des de qualsevol
lloc.Això és possible gràcies a que aquest dispositiu és totalment portàtil.
Una altra característica positiva és que no només és possible la comunicació oral,
sinó també l’escrita, mitjançant els missatges de text. Enviar missatges és molt
més econòmic que telefonar, i expandeix les possibilitats de disponibilitat, ja que
gairebé sempre arriben al destí, a pesar de la mala cobertura o d’altres limitacions.
En l’àmbit de les comunicacions empresarials, el telèfon mòbil i els serveis que
ofereix poden ser molt útils, ja que podem utilitzar els servei de missatges curts
(SMS),
WhatsApp, Telegram
per enviar avisos, missatges curts que requereixin una resposta ràpida, confirmar
pagaments o cobraments (bancaris, compres amb targeta,etc.).
Amb l’avanç de la tecnologia, també s’ofereix la possibilitat de connectar-se a
Internet, fer fotos i vídeos i enviar-los a d’altres usuaris, jugar en xarxa amb
altres persones, veure televisió, i accedir a qualsevol tipus d’informació d’interès
empresarial o personal a l’instant.
Sistemes operatius

La complexitat de les funcions dels mòbils ha fet que els sistemes operatius
d’aquests evolucionin per tornar-se més potents i versàtils. Actualment existeixen
diversos sistemes operatius al mercat:
1. Windows Mobile evolucionat cap a Windows Phone: És un sistema operatiu
mòbil desenvolupat per Microsoft i dissenyat per funcionar en telèfons intel·ligents
“Smartphone”i altres dispositius mòbils.
Compta amb uns conjunts d’aplicacions bàsiques utilitzant les API de Windows.
Està dissenyat per ser similar estèticament a les versions d’escriptori de Windows.
A part, hi ha una gran oferta de programari de tercers disponible per a Windows
Mobile, que es pot adquirir a través de Windows Marketplace for Mobile.
Windows Mobile disposa d’aplicacions conegudes de Microsoft com Pocket
Outlook, Windows Media, Pocket Internet Explorer ActiveSync i MSN Messenger.
Característiques:
• A la pantalla “Avui” (figura 1.2) mostra la data actual, les tasques, les cites
properes, els missatges i el correu electrònic. També inclou una barra amb
icones per notificar l’estat del Bluetooth, bateria, cobertura, etc.
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• A la barra de tasques s’hi mostra: el volum, l’hora actual i l’estat de la
connectivitat. La característica principal d’aquesta barra és el botó de
d’inici, semblant al de l’escriptori de l’ordinador.
• Outlook Mobile és un programa que també compta amb Windows Mobile.
Això inclou tasques, calendari, contactes i safata d’entrada.
• Windows Media Player per a Windows Mobile s’afegeix amb el programari. Windows Media Player reprodueix WMA, WMV, MP3 I AVI.
Figura 1.2. Pantalla “Avui” Windows Mobile

2. Android: És la unió de programes per a telèfons mòbils que inclou un sistema
operatiu i diverses aplicacions. Google Inc. va comprar l’iniciador programari
Android Inc. el 2005. Aquest sistema operatiu és la versió modificada del
nucli. És el sistema operatiu amb més vendes amb la plataforma de Smartphones.
\\Actualment hi ha 300.000 aplicacions disponibles per a l’Android. Android
Market és el dipòsit d’aplicacions en línia oficial de Google, tot i que també es
poden descarregar per a llocs webs de tercers.
3. IOS: És el sistema operatiu de l’iPhone, iPod touch i iPad de la marca
Apple. Permet tenir la informació desada en un servidor extern i agafar-la quan és
necessari o bé traslladar-la a altres dispositius enllaçats al mateix servidor.

1.1.5 Entorns virtuals
La tecnologia dels mons virtuals es pot utilitzar en multitud de camps com ara
l’educació, la gestió d’empreses, les telecomunicacions, els processos industrials,
la medicina, el treball a distància, el màrqueting o el turisme, entre d’altres.
Dels entorns virtuals, parlarem dels més importants per al món empresarial:
1. Els entorns virtuals: Second Life
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2. L’e-learning: el Moodle

3. El teletreball

Els entorns virtuals, Second Life

Els mons virtuals són un mitjà que permeten moltes possibilitats d’aplicació a
l’àmbit dels negocis.
El món paral·lel de Second Life (figura 1.3) possibilita que clients i empreses
de diferents nacionalitats es puguin posar en contacte i interactuar des de punts
geogràfics molt allunyats.
Tot i que actualment la utilització de les aplicacions dels espais virtuals no
estigui àmpliament generalitzada en el sector empresarial i que les potencialitats
d’aquests serveis no s’aprofitin al màxim, la tendència és que els mons virtuals
siguin essencials en la constitució de marca de les grans empreses. Actualment,
a l’espai virtual Second Life, podem trobar-hi un seguit d’exemples d’empreses i
persones reals que estan funcionant dins de l’àmbit dels negocis.
El món virtual Second Life disposa d’una illa de l’empresa IBM (International
Business Machines), una botiga d’Adidas i una altra de Reebok, on es comercialitzen sabates esportives que només es poden adquirir a Second Life i ser utilitzades
pels avatars.
No només empreses comercials volen entrar a Second Life, les empreses de serveis
o del sector d’oci també han començat a endinsar-s’hi. L’agència de notícies
Reuters ha obert una seu a Second Life i té un reporter virtual dedicat a comentar
les notícies que sorgeixen dins del món virtual. CNET (web destinada a la revisió
i comparació de productes tecnològics) també té una delegació a Second Life i
la BBC va retransmetre via àudio i vídeo, un concert real. La ONU, al 2011,
dins la campanya Stand Up (campanya contra la pobresa), va instal·lar panells
informatius amb la possibilitat de comprar una samarreta per recolzar la iniciativa.
A Catalunya, candidats d’Esquerra Republicana de Lleida van utilitzar Second
Life per fer campanya i respondre preguntes de la ciutadania.

Un avatar és...
... un personatge virtual, definit
amb els trets individuals escollits
per l’internauta, que representa
en un videojoc cadascuna de les
persones que hi participen, o al
ciberespai cadascun dels
participants en una tertúlia o
qualsevol altra activitat en línia.
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F i g u r a 1 . 3 . Pàgina principal de l’entorn Second Life

Algunes empreses no només utilitzen l’espai virtual amb una finalitat comercial,
sinó que també l’aprofiten per reduir costos. Per exemple, una empresa especialitzada a detectar fugues en tancs de gasolina ha recreat una simulació de gasolineres
perquè els treballadors puguin veure l’estructura de les canonades que les forma i
aprenguin a detectar la fuga, per així poder-ho fer a la realitat.

L’e-learning, el Moodle

Un dels àmbits d’aplicació dels mons virtuals amb més futur, i que presenta
avantatges que cal destacar, és el de la formació. Les empreses, en els últims anys,
s’estan beneficiant molt d’aquest recurs, ja que els surt molt rentable utilitzar-lo
per oferir formació als seus treballadors. Els suposa una disminució dels costos
de formació important: estalvi en professorat, els treballadors guanyen el temps
dels desplaçaments, que el poden reinvertir en més formació...
L’e-learning, o formació en línia, és un sistema d’educació electrònic a distància
en el qual s’integra l’ús de les tecnologies de la informació i altres elements
pedagògics per a la formació, capacitació i ensenyament dels usuaris o estudiants
en línia.
El sistema de l’e-learning consisteix en cursos complets impartits a través d’Internet, amb un tutor en línia per a la resolució de dubtes i aclariments. A més, se
solen crear campus virtuals mitjançant xats, fòrums... Així, es poden comunicar i
intercanviar experiències amb altres persones que també estiguin realitzant el curs
en el mateix moment.
L’e-learning és un concepte d’educació a distància en el qual s’integra l’ús de les
tecnologies de la informació per formar en línia i a distància treballadors/estudiants.
Aquest plantejament didàctic alternatiu permet que els alumnes s’impliquin en el
seu propi aprenentatge i, d’aquesta manera, liderin les seves pròpies activitats.
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A més, els recursos es poden compartir en línia. Un concepte clau de l’ensenyament en els mons virtuals és la interacció entre estudiants mitjançant sistemes
de comunicació com ara els xats, els SMS, els correus electrònics o les vídeoconferències.
Existeixen diferents tipus d’e-learning, com el complet i el semipresencial.
L’e-learning complet a distància és principalment un mitjà electrònic per a
l’aprenentatge a distància. L’usuari pot gestionar els horaris i, per tant, és un
mitjà que permet ser completament autònom, amb l’ús dels serveis i les eines
que aquesta tecnologia proveeix.
En la modalitat d’ensenyament a distància, l’e-learning és una de les opcions actualment més utilitzades per atendre la necessitat d’educació contínua o permanent.
Es constitueix en una alternativa per a qui vulgui combinar treball i actualització,
ja que no cal l’assistència presencial a una aula.
Si l’educació a distància és, des dels seus orígens, una opció per atendre la
formació de persones adultes, l’aprenentatge virtual hi afegeix l’avantatge que els
usuaris trien els seus propis horaris.
L’e-learning és una excel·lent eina que pot ajudar, no només a aprendre nous
conceptes, sinó també a consolidar coneixements i habilitats, augmentant així
l’autonomia i la motivació dels estudiants en diferents temes.
L’e-learning semipresencial o b-learning és un recurs que permet reduir el grau
de presencialitat en el curs, ja que combinen les dues modalitats (presencial +
virtual) d’ensenyament aprenentatge.
Els cursos bimodals poden ser de tres tipus:
• Ascendent Virtual (superior al 50%): un conjunt de mitjans comunicatius
(xats, debats virtuals, vídeo conferències, etc.) i una varietat d’activitats
complementàries, amb les classes presencials.
• Ascendent presencial (50%): selecciona un mitjà tecnològic paral·lel o
complementari a les classes presencials.
• Equilibrat (inferior al 50%): ofereix activitats presencials i virtuals, però la
incorporació del medis informàtics inclou dos o tres medis complementaris.
Plataformes d’e-learning: es tracta d’una plataforma tecnològica o LMS de
Learning Management System connectada a una aplicació informàtica que s’usa
per crear, gestionar i distribuir continguts formatius a través de la Web. Permeten
fer un millor seguiment dels processos d’aprenentatge dels estudiants.
L’alumnat hi accedeix mitjançant una clau privada. Es tracta d’un espai privat on
cadascú disposa de les eines necessàries per a aprendre.
Aportacions i avantatges de l’e-learning:
• Elimina les barreres físiques.
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• Alterna els diversos mètodes d’ensenyament.
• Flexibilitat horària.
• Gestió real del coneixement.
• Enriquiment col·lectiu del procés d’aprenentatge.
• Actualització constant de continguts
• Reducció de costos.

El teletreball

El teletreball s’aplica en tasques que no requereixen una presència física en un
espai determinat per contactar amb altres persones, ja que la comunicació o
l’intercanvi d’informació es realitza a través de mitjans informàtics. Actualment,
el teletreball ha trobat en els mons virtuals socials una nova manera de comunicar
que combina formes de comunicació preexistents i permet una interacció més
eficient.
El teletreball consisteix a desenvolupar una feina de manera regular sense haver
de traslladar-se al centre de treball.
Els telecentres són instal·lacions amb recursos informàtics i tècnics compartits
que ofereixen tot un ventall de serveis destinats al públic en general, a persones
teletreballadores o professionals autònoms o a les persones teletreballadores que
treballen per compte de diferents empreses. Una de les funcions bàsiques dels
telecentres és la captació del seu entorn en les tecnologies de la societat de la
informació i el coneixement.
Al web www.punttic.cat hi trobareu informació sobre els diferents telecentres de
Catalunya i els recursos que ofereixen.
Un dels exemples, del qual parlem tot seguit, és Teleplace, una capa d’aplicacions
empresarials de valor afegit basades en la plataforma de codi obert Open Croquet,
que ocuparà un lloc d’importància creixent en el mercat emergent dels espais de
treball virtual.
Arrossegar i deixar anar
(drag and drop)...
...és una expressió informàtica
que es refereix a l’acció de
moure objectes amb el ratolí
d’una finestra a una altra o entre
parts d’una mateixa finestra.
Habitualment, els objectes són
arxius, però també es poden
arrossegar altres tipus d’elements
en funció del programa.
Un exemple seria arrossegar i
deixar anar entre finestres d’un
gestor d’arxius per canviar-los de
carpeta. També es podrien
arrossegar els arxius fins a un
reproductor (si fossin arxius
d’àudio) per afegir-los a una
llista de reproducció.

Teleplace: Permet utilitzar diverses aplicacions per treballar en xarxa, una de
les quals és la importació drag-and-drop de documents MS Office I Open Office
des de l’escriptori i l’edició dels documents en col·laboració. També té una eina
integrada de xat de text i veu. Aquesta plataforma proporciona entorns altament
immersius que permeten explorar idees, identificar temes crítics i problemes,
experimentar solucions possibles, i crear i utilitzar continguts.
El treball fet a Teleplace es conserva de manera que tots els usuaris poden veure
els canvis i modificacions que s’hi han fet, per la qual cosa els integrants d’un
equip poden capturar l’evolució del treball de manera ràpida i visual i reassignar
noves tasques.
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Els espais Teleplace són entorns virtuals en 3D dissenyats per al
teletreball. Els treballadors, mitjançant Internet, es connecten i poden fer
videoconferències i compartir documentació. Els treballadors d’una mateixa
empresa interactuen per desenvolupar la seva feina en equip, o bé entre
membres de diferents companyies per interrelacionar-se tal com ho farien
a la vida real.

1.2 Filtratge d’informació
Els empleats de qualsevol empresa, per operar amb efectivitat a la seva feina, han
de saber:
• Buscar informació a Internet de forma eficaç i eficient.
• Utilitzar correctament les eines de recerca com ara directoris, cercadors,
agents, metabuscadors, cercadors i directoris especialitzats.
Abans de començar el procés de cerca, cal planificar la recerca. És fonamental fer
una bona planificació; encara que en algunes ocasions n’hi haurà prou de parar-se a
pensar durant uns segons. Tractem de buscar la resposta més acurada en el menor
temps possible. Cada recerca té característiques pròpies i necessita estratègies
diferents.
Fases de la planificació d’una recerca:
1. Definir l’objectiu de recerca. No és el mateix buscar l’adreça de l’Associació Espanyola de Professors Universitaris de Comptabilitat que documents
sobre l’impacte del comerç electrònic en la comptabilitat. En el primer cas,
hi ha una única resposta i es tracta de trobar-la en el menor temps possible.
En el segon, es tracta de trobar els documents clau sobre un tema en concret,
sense sofrir l’efecte d’excés d’informació.
2. Plantejar les estratègies i les tàctiques possibles. Reflexionar-hi i tractar
d’ordenar-les segons l’eficàcia i l’eficiència previstes. Cal valorar el temps
que volem dedicar a la recerca. Un exemple d’eficiència pot ser aquest: si
volem saber quan va ser descobert l’estel Hali-Bopp, perdrem el temps si
ens limitem a posar la paraula Hali-Bopp en qualsevol cercador tipus Google
(www.google.com). La recerca serà molt més eficient i ràpida si hi posem
“Hali-Bopp va ser descobert el”.
3. Combinar diverses estratègies. Utilitzar diversos cercadors i estratègies
de recerca (directoris, agents intel·ligents, multibuscadors, cercadors especialitzats...) amb criteris d’eficiència i eficàcia.
4. Anotar els resultats de les recerques per no entrar dues vegades al mateix
lloc. Els resultats de les cerques es poden guardar en un processador de
textos o també en els marcadors del programa navegador que utilitzem.
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Aquests marcadors, que també s’anomenen bookmarks, es poden guardar
en línia.
Per exemple, MisFavoritos.com (www.misfavoritos.com) és un servei gratuït que permet a qualsevol usuari registrat exportar i importar els bookmarks
del seu ordinador a una adreça a Internet a la qual, posteriorment, es
pot accedir mitjançant una clau. D’aquesta forma encara que s’accedeixi
a Internet des de diversos ordinadors, sempre es tenen disponibles els
bookmarks accedint a l’adreça www.misfavoritos.com.
5. Finalment, hem d’escollir el resultat més convenient.

1.2.1 Eines per buscar i filtrar informació al World Wide Web
Actualment, es calcula que hi ha milions de llocs web a Internet i que van augmentant cada vegada més. Per això, trobar el que necessitem en cada moment entre
tota aquesta quantitat d’informació seria gairebé impossible si no disposéssim de
les eines adequades.
Per fortuna, la xarxa ens ofereix aquestes eines: els portals i els cercadors.
Conèixer-los a fons és tan important per navegar per la xarxa com conèixer el
funcionament del navegador.
Fent un símil senzill, el navegador seria com un cotxe que permet el desplaçament
per carrers i carreteres, però sense unes bones indicacions o uns bons mapes de
carreteres seríem incapaços de desplaçar-nos fins al lloc on volem anar.

Els portals

Un portal és un lloc web que ofereix a l’internauta una gran quantitat d’informació
i serveis d’una manera clara i senzilla.
Informació d’actualitat, informació especialitzada de diferents temes, correu
electrònic, xats, blocs, fòrums, cercadors, botigues en línia... són alguns dels
serveis que es troben en un portal.
La mateixa paraula portal ja suggereix la idea d’una gran porta que facilita l’accés
a Internet. De fet, un portal és un lloc de pas amb gran trànsit d’internautes i, per
tant, no és estrany que hi hagi una gran quantitat de publicitat, la qual és una font
d’ingressos que ajuden a mantenir i finançar els portals.
Com més informació i més serveis ofereix a l’internauta, major és el trànsit
d’internautes que suporta.
A la xarxa, n’hi ha de dos tipus, els portals generals i els portals temàtics.
1. Els portals generals s’adrecen a un ampli sector d’internautes i, per tant,
els serveis i continguts que hi trobem són molt variats.
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2. Els portals temàtics s’adrecen a un públic més concret i estan especialitzats
en un tema, si fa no fa, delimitat. Podem trobar-ne de música, gastronomia,
esports...
Cercadors

Els cercadors o motors de recerca són programes informàtics que permeten
localitzar una determinada informació en un sistema informàtic. Mitjançant
aquests programes podem localitzar fitxers que continguin determinades paraules.
Així, si mitjançant un cercador o motor de cerca busquem a Internet una determinada paraula, el programa mostra un llistat de pàgines web que la contenen. Per
exemple, si amb un cercador busquem la paraula “Catalunya” obtindrem un llistat
de totes les pàgines web on hi apareix.
Els cercadors més importants realitzen la cerca de la paraula o les paraules que
els indiquem entre milions de pàgines web de tot el món. És per això que, quan
volem trobar alguna informació concreta a la xarxa, hem d’escollir molt bé quines
paraules utilitzarem, ja que hem de descriure què busquem usant-ne les menys
possibles.
Les que utilitzem per trobar una determinada informació són el que anomenem
paraules clau. La forma més habitual de fer aquesta consulta és amb el llenguatge
natural o mitjançant combinacions de paraules clau. El resultat de la recerca és un
llistat.
Una qüestió molt important és l’ordre en què apareixen les consultes, ja que els
usuaris, normalment només en llegeixen les primeres. Pot haver-hi algorismes que
situïn les pàgines web que millor s’adaptin a les paraules introduïdes en primer
lloc, però en altres casos es paga per aparèixer en primera posició.
A continuació es presenta un llistat amb els cercadors més importants:
• www.google.es
• es.msn.com
• ct.search.yahoo.com
• www.hispavista.com
• www.terra.es
• www.searchtheweb.com
• www.wanadoo.es
• www.altavista.com

Cerca d’informació per Internet, com fer-la?
Segons els experts i les revistes especialitzades, en aquests moments hi ha més de
seixanta milions de pàgines web, i encara aquesta quantitat augmenta dia a dia.
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Les empreses a Internet poden disposar de molta informació gràcies a la World Wide Web (www). Només necessitem les adreces URL d’accés. L’únic inconvenient
és que no es pot accedir a una pàgina sense conèixer-ne l’adreça.
Per solucionar aquest problema disposem d’uns cercadors, motors de cerca o
robots de cerca que permeten, precisament, buscar les pàgines que interessin i
accedir-hi sense saber-ne l’adreça.
Hi ha dos tipus de cercadors:

• Recerques per índex

• Recerques mitjançant un motor de recerca

Recerques per índex: S’accedeix a la pàgina principal del cercador indexat, per
exemple www.yahoo.es (figura 1.4). En aquesta pàgina hi apareix un llistat de
temes (índex temàtic)
F i g u r a 1.4. Exemple de cercador indexat

Fent un clic al ratolí es pot accedir a l’enllaç d’un tema concret. Tot seguit apareix
un nou índex amb diferents seccions del tema seleccionat. I així successivament,
l’usuari va arribant a un seguit de llistats amb títols, adreces i enllaços de pàgines
web concretes sobre la informació que busca.
Recerques mitjançant un motor de recerca: Quan entrem en un cercador
d’aquest tipus, per exemple www.google.com (figura 1.5), trobem un requadre
que invita a introduir la paraula clau o el tema del qual volem realitzar una cerca
d’informació.
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Figur a 1 . 5 . Exemple de cercador amb motor de cerca

L’usuari en tindrà prou si escriu una paraula clau, o unes quantes, del tema que
estigui buscant i premi sobre la lupa o el botó per transmetre la informació. En
qüestió de segons s’obtindran els resultats a la pantalla de l’ordinador.
El robot cercador oferirà un llistat de llocs web relacionats amb la paraula clau.
Només caldrà que llegim la informació descriptiva de cada pàgina i escollim
l’opció que més ens interessi. De manera que és important escollir bé les paraules
clau per obtenir èxit en la cerca.
Estratègies per a la cerca d’informació
El que més interessa als treballadors de qualsevol empresa és restringir al màxim
la cerca per tal de no perdre temps. Sempre que es pugui és important accedir a
l’arbre temàtic del cercador, escollirem un tema i successius temes derivats fins
que ja no es pugui descompondre més o no hi hagi temes derivats. En aquest
moment introduirem la paraula clau, i el robot buscarà la informació en un àmbit
més restringit.
Una de les opcions que ofereixen cercadors com el Google per afinar les cerques,
són les cerques avançades. Utilitzem d’aquesta manera una sèrie d’operadors que
permeten acotar la nostra. Són els següents:
• OR: si inserim aquest operador entre les paraules clau, indicarem que volem
informació de pàgines que, com a mínim, estiguin relacionades amb alguna
de les paraules. Per exemple: “cor” OR “circulació sanguínia”.
• AND: Si inserim aquest operador entre les paraules clau, indicarem que
volem informació de pàgines que estan relacionades amb totes les paraules.
Per exemple: “cor” AND “medicina”.
Alguns signes que convé saber:
• + És l’equivalent de l’expressió AND.
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• - Serveix per restringir paraules durant la cerca. Trobareu paraules que
continguin la paraula clau, però no les que precedeixin el signe -. Equival
a l’expressió AND NOT. Per exemple: “cor”- “amor”.
• * S’utilitza per buscar paraules de la mateixa arrel. Per exemple, si
introduïm *anti, buscarà totes les paraules que continguin anti a l’inici.
• ”” Al principi i al final d’una frase o conjunt de paraules, per tal que
la recerca sigui acotada al text. Per exemple, si introduïm “circulació
sanguínia” evitarem les pàgines sobre el trànsit que la paraula circulació
faria referenciar.
Vegeu a la taula 1.1, com podem definir, de manera més acurada, els criteris de
cerca sense la necessitat de recordar els operadors que hem vist.
Tau l a 1 . 1 . Definició criteris de cerca
Amb totes les paraules

Cerca les pàgines web que inclouen totes les
paraules introduïdes a la casella. És similar a
l’operador AND o +.

Amb la frase exacta

Cerca les pàgines web que inclouen les paraules clau
tal i com les hem introduït. És similar a l’operador ”” .

Amb qualsevol de les paraules

Cerca les pàgines web que inclouen alguna de les
paraules introduïdes a la casella. És similar a
l’operador OR.

Sense les paraules

Cerca les pàgines web que no inclouen les paraules
introduïdes a la casella. És similar a l’operador NOT
o -.

Altres maneres de buscar informació a través d’Internet

Un cercador normal recopila la informació de les pàgines mitjançant una indexació
com ara Google, o bé manté un ampli directori temàtic com ara Yahoo. La
definició simplista seria que un metacercador és un cercador en cercadors.

El metacercador és un sistema que localitza informació en els motors de
cerca més usats i no té base de dades pròpia, ja que utilitza les dels altres
cercadors i mostra una combinació de les millors pàgines que hi ha a cada
un.
Alguns dels metacercadors més utilitzats:
1. MyWay: myway.com
2. Dogpile: www.dogpile.com
3. Kartoo: www.kartoo.com
Altres aplicacions interessants per a la cerca són:
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• La barra de Google. Si habitualment ens dediquem a buscar informació per
Internet, una opció molt interessant és afegir al navegador “la barra de Google”, ja que evita haver d’entrar al cercador. Es troba a toolbar.google.com.
Entre les utilitats d’aquesta barra, hi ha la de buscar només en un determinat
servidor, obtenir el page rank de la pàgina, o bé ressaltar en cada pàgina les
paraules buscades, i clicant sobre Google s’obté accés directe a les opcions
de recerca avançada.
• Majúscules i minúscules. Alguns cercadors com Google simplement
no distingeixen entre majúscules o minúscules i és indiferent introduir la
paraula de la cerca d’una forma o altra. Però en cercadors com Altavista, si
la paraula s’escriu en minúscules, les busca totes, tant en majúscules com
en minúscules; en canvi, si s’escriu en majúscules (o només la primera
lletra), buscarà únicament les que estiguin escrites en majúscules. Per tant,
és recomanable utilitzar les minúscules.

1.2.2 Gestors o sindicació de continguts i recursos sociocomunitaris
de l’entorn
Els gestors o sindicadors de continguts són serveis que permeten posar a disposició
d’altres webs o de subscriptors individuals un tipus d’informació en concret,
escollida prèviament per l’usuari.
Existeixen diverses maneres de difondre una informació; és ideal que la informació
arribi a aquella persona que està interessada o que la necessita i que no arribi a
tothom, ja que de vegades tenim excés d’informació i no podem parar prou atenció
al que és important.
Serveis d’Internet

Decidir aprofitar els avantatges que ofereix Internet indica que l’empresa està capacitada per dotar de coherència, qualitat i estalvi de temps i recursos l’organització.
Noves possibilitats com televenda, teletreball, publicació de catàlegs, comandes,
serveis de valor afegit a clients, comunicacions amb delegacions, transmissió de
documents a clients i proveïdors, són possibles amb el desenvolupament de les
eines informàtiques, necessàries a qualsevol empresa.
Actualment existeixen diversos productes i serveis que les empreses poden contractar per tal d’aprofitar els beneficis de la xarxa.
Alguns exemples són:
• La intranet: una xarxa intranet és idèntica a Internet, però per a ús intern
de l’empresa o institució que la instal·la. Pot ser interessant disposar d’un
mitjà intern de comunicació, publicació, correu electrònic, tractament de

Page rank és un valor
numèric que representa la
importància que una pàgina
web té a Internet.
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documents i bases de dades, etc. Per exemple, el departament de televenda
pot accedir al catàleg de productes en format multimèdia i prendre nota de
les comandes amb pàgines tipus formulari. O bé, el programa comptable
pot publicar els resultats i dipositar-los als comptes privats de la direcció,
on els podran consultar persones autoritzades, amb format d’hipertext i
sense necessitat de tenir coneixements especials sobre l’ús del programa
comptable.

• Programari per a xarxes telemàtiques: és una eina que permet que les
empreses puguin oferir serveis de valor afegit als seus clients o possibilitar
el teletreball. Es tracta d’un tipus de programari que no s’ha d’instal·lar a
l’equip de qui els fa servir. Es troben als centres servidors i s’executen en
connectar-s’hi. Per exemple, si una empresa distribueix productes o matèries primeres, pot situar el servidor software perquè ajudi els seus clients a
fer càlculs o pressupostos en base als seus productes i, en cas d’acceptació,
pot generar automàticament una comanda o reserva de materials.

Canals RSS

Bloc
Un bloc (en anglès, blog) és
dissenyat com un diari, perquè
cada article tingui data de
publicació, de manera que la
persona que escriu (blocaire,
blogaire o bloguista) i les que
llegeixen, puguin seguir tot el
que s’ha publicat i editat.

Els canals RSS són webs que posen a disposició de l’usuari el servei de sindicació
de continguts. Mitjançant aquest servei, l’entitat emissora de la informació
publica i actualitza continguts i a l’usuari li arriba estrictament la informació dels
continguts als quals està subscrit. Moltes webs utilitzen aquest servei, sobretot
llocs de notícies o weblogs.
Els canals RSS són un format molt senzill. El diari El País (figura 1.6) l’utilitza
per oferir les notícies organitzades per titulars, tipus de continguts, tema o secció.
Les empreses que volen accedir a aquesta informació només han de seleccionar
allò que més els interessi. És un format que permet subscriure’s de manera senzilla
i gratuïta als continguts d’un lloc web.
F i g u r a 1.6. Exemple de sindicació de continguts en el web del diari El País
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Les xarxes socials

Les xarxes socials són comunitats virtuals en què persones amb inquietuds,
aficions o preocupacions similars tenen la possibilitat d’interactuar amb d’altres.
Les xarxes socials són un mètode molt efectiu a l’hora de posar-se en contacte
amb més gent, i també per a les empreses, ja que l’ús de les xarxes socials els pot
obrir les portes a tot el teixit empresarial.
Per entendre’n el funcionament, la idea és que un nombre inicial de participants
enviï missatges a possibles nous participants per invitar-los a unir-se a la xarxa
social.
Als directius de les empresa els interessa la possibilitat de fidelitzar els clients i de
captar-ne de nous, gràcies a les valoracions que deixen els usuaris a les diferents
xarxes socials.

Empresa i xarxes socials
Tenir presència a Internet amb
un baix cost per les empreses
gràcies a l’ús de blocs
corporatius o de xarxes socials
com Facebook, pot ajudar a
captar i fidelitzar clients a través
de la xarxa.

Hi ha diversos tipus de xarxes socials, que es poden classificar segons el públic al
qual es dirigeixen i l’ús que se’n fa. Destaquem principalment:
• Les Xarxes d’amistat
• Les Xarxes de negocis o professionals
• Xarxes d’interessos concrets
• Altres xarxes socials

Xarxes d’amistat
Les Xarxes d’amistat estan formades per usuaris que busquen ampliar el seu cercle
d’amistats o bé volen trobar parella. Centren la seva atenció a fomentar relacions
entre persones, i uneixen individus segons el perfil social, en funció de gustos,
aficions, inquietuds... Probablement, són les més utilitzades.
Un exemple clar és Facebook, la xarxa social creada al 4 de febrer de 2004 i que
al febrer del 2007 va arribar a ser el web d’aquestes característiques amb més
usuaris registrats a tot el món, i en va superar la xifra de 30 milions. Actualment,
es comptabilitzen uns 500 milions d’usuaris.
El que es pot fer bàsicament a Facebook és el següent:
• Llista d’Amics: L’usuari hi pot agregar qualsevol persona que conegui i
estigui registrada, sempre que n’accepti la invitació. A Facebook es poden
localitzar amics de qui es va perdre el contacte, o agregar-ne de nous per
intercanviar fotos o missatges. Per fer tot això, el servidor de Facebook
posseeix eines de recerca i de suggeriment d’amics.
• Grups i Pàgines: És una de les utilitats de major desenvolupament recent.
Es tracta de reunir persones amb interessos comuns. En els grups es poden
afegir fotos, vídeos, missatges, etc. Les pàgines es creen amb finalitats
específiques i, a diferència dels grups, no tenen fòrums de discussió, ja

Facebook, xarxa social
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que estan encaminades a marques o personatges específics i no a tipus de
convocatòria.
Hi ha d’altres xarxes d’amistat, com ara Myspace, que és un lloc web d’interacció
social constituït per perfils personals d’usuaris, i inclou xarxes d’amics, grups,
blocs, fotos, vídeos i música, a més d’una xarxa interna de missatgeria que permet
la comunicació entre usuaris, i compta amb un cercador intern.
Myspace, xarxa social

Xarxes de negocis o professionals
A banda de les xarxes socials encarades al foment de les relacions socials, a
Internet també en podem trobar per a professionals de diversos àmbits. Linkedin,
amb 120 milions d’usuaris, i Xing, amb 11, en són un parell d’exemples que
permeten crear un perfil professional, penjar el currículum, així com relacionarse amb persones del mateix àmbit professional o, en cas de multinacionals, que
treballin a la mateixa empresa però a l’altre extrem del món. La finalitat és
compartir i intercanviar informació, idees i oportunitats. Aquestes xarxes han
facilitat la feina dels caçatalents, que poden estudiar els perfils més adequats al
lloc de treball que cal cobrir.
Són portals on els usuaris insereixen els seus currículums i, a més a més,
defineixen tot allò que poden aportar laboralment, els punts forts, les competències
i els coneixements...
A aquestes xarxes, hi accedeixen les persones que volen trobar feina o canviar
d’ocupació i els empresaris que desitgen incorporar algun treballador o cercar
clients i aliats.
A l’hora de trobar una feina, aquestes xarxes socials poden tenir els seus pros i els
seus contres:
• Avantatges: Mantenir el contacte amb companys d’institut i/o universitat
pot ser de gran utilitat, ja que és possible que, si saben de l’existència
d’alguna vacant, pensin en vosaltres i us ho comentin. Les empreses
també recorren a aquestes xarxes a la recerca de futurs professionals, per la
qual cosa és probable que els responsables de recursos humans es fixin en
aquelles persones que mantenen el perfil actiu i amb informació interessant.
• Desavantatges: Les empreses també entren en aquestes xarxes socials, per
la qual cosa, des del primer moment, cal determinar la privacitat de certes
informacions i controlar amb atenció el que sigui públic.
Segons un estudi de la Universitat d’Alacant, Espanya se situa entre els cinc
primers països del món en l’ús de xarxes socials, per sota de russos, holandesos,
canadencs i brasilers.
Aquesta dada resulta curiosa tenint en compte que a Espanya amb prou feines el
50% de la població és usuària d’Internet.
Existeixen diverses xarxes socials professionals, algunes de les més importants
són:
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• LinkedIn, 120 milions d’usuaris.
• Xing, 11 milions d’usuaris.
• Viadeo, 35 milions d’usuaris.
LinkedIn: és una plataforma orientada a connectar professionals de tot el món.
La website de LinkedIn va ser llançada al 2003, i és la xarxa de professionals més
gran del món amb més de 120 milions de membres.
En aquesta plataforma s’hi pot publicar informació personal i professional (perfil/URL personal) a través del qual es poden generar contactes i trobar feina.
Les empreses i professionals l’utilitzen principalment per a:
• Fer networking.
• Per recomanar i ser recomanat.
• Per publicar el perfil professional.
• Per trobar i pertànyer a grups d’interès.
• Per buscar empreses i feines.
• Per publicar continguts d’interès.
LinkedIn és una companyia privada, i té models de negoci diversificats amb
ingressos provinents de subscripcions d’usuaris, vendes en publicitat i solucions
de contractació.
Actualment, la pàgina web de LinkedIn (figura 1.7) està disponible en sis idiomes
i més de la meitat dels usuaris procedeixen de fora dels EUA.
Figur a 1 . 7 . Pàgina d’inici LikedIn

Xing: és una plataforma de networking a Internet, on també es poden gestionar
i establir contactes professionals, igual que a LikedIn. Una de les funcions
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principals d’aquesta xarxa professional és l’opció de visualitzar la xarxa de
contactes existent (figura 1.8).
Amb Xing, podeu integrar el vostre perfil en un entorn professional i donar un
nou impuls a la vostra carrera. Actualment utilitzen aquesta xarxa professional
més d’11 milions d’usuaris.
F i g u r a 1.8. Pàgina d’inici Xing

Per registrar-se, els usuaris omplen el perfil amb les seves dades, tant professionals
com personals (opcional), i també poden donar informació sobre camps i especialitzacions de treball, la seva formació, l’empresa actual i les anteriors. També
és recomanable afegir una foto, que es mostra en miniatura en els resultats de
recerques i les visualitzacions de la xarxa de contactes. Les categories “busco” i
“ofereixo” poden encaminar el contacte amb altres usuaris.
Viadeo: és una xarxa social professional que a Espanya compta amb 800.000
usuaris, encara que a nivell mundial són 35 milions els professionals inscrits,
encara que França i l’Índia són els països on s’evidencia l’èxit de la xarxa (figura
1.9).
A Viadeo entenen que negocis i professionals són diferents en cada mercat i, per
tant, tenen necessitats diferents, raó per la qual han decidit oferir plataformes
diferents en cada país. Per això, Viadeo aporta característiques específiques als
usuaris de cada país i els permet interactuar d’una manera diferent.
Té com a objectiu ajudar a desenvolupar el negoci dels membres. Per això, impulsa
la interactivitat amb el desenvolupament de noves funcionalitats que fomenten la
participació de la gent.
L’objectiu final de Viadeo per introduir aquesta diferència, és la de facilitar el
contacte als professionals, permetent-los connectar en un entorn geogràfic que
pugui donar valor afegit al seu networking. A Espanya, els canvis es fan notar
en la interfície de l’usuari, més simple i oberta, que permet una utilització
visual més còmoda i en la pantalla de la qual es nota la presència d’una nova
pestanya: Participar. Aquí els usuaris trobaran grups, fòrums i blocs on podran
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participar amb continguts i comentaris, i millorar l’experiència d’ús, networking
professional, etc. Així mateix, Viadeo donarà a cada usuari un Mur en el qual, al
més pur estil Facebook, podran veure un flux de notícies i informacions dels seus
contactes que estaran categoritzades segons un algorisme de Viadeo.
Figur a 1 . 9 . Pàgina d’inici Viadeo

Xarxes d’interessos concrets
Hi ha moltes xarxes socials que es dediquen a aficions concretes: cinema, esports,
música... com a exemples: el Last.fm (música), Travellerspoint (viatges), Flickr
(imatges).
• Last.fm és una xarxa social, una ràdio via Internet i a més un sistema de
recomanació de música que construeix perfils i estadístiques sobre gustos
musicals, basant-se en les dades enviades pels usuaris registrats. Alguns
d’aquests serveis són de pagament, però en alguns països segueix sent
gratuït. A la ràdio, es poden seleccionar les cançons segons les preferències
personals o les d’altres usuaris.
• Travellerspoint és una xarxa social per a les persones que volen aprendre o
compartir experiències amb altres viatgers. Els membres del lloc participen
a través de fòrums, blocs, galeries de fotos i una guia de viatge.
• Flickr: és un lloc web per organitzar fotografies digitals. El sistema de
Flickr permet fer cerques d’imatges per etiquetes (tags), per data i per
llicència del tipus Creative Commons. Una de les característiques de Flickr
és que permet, als usuaris registrats, triar qui vol que accedeixi a les seves
fotos. Per això, només cal marcar-les com a públiques, només per als amics
o la família, encara que siguin usuaris de franc.

Buscar feina a través d’Internet
La utilització d’Internet és avantatjosa per a les empreses, perquè així tenen més
possibilitats a l’hora de trobar el candidat ideal, reduint el temps invertit en el
procés de recerca i disminuint els costos del procés de selecció i contractació, i
d’altra banda, permet oferir al candidat una major informació de l’oferta de treball.
El candidat també hi té avantatges, com per exemple l’accés a un volum important
d’informació, immediatesa garantida a l’hora de buscar empreses, i comprovació
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de l’ajust al perfil personal i professional de forma immediata.
No és qüestió de posar-se a navegar sense rumb, sinó que és indispensable definir
una estratègia d’actuació. Cal seguir els tres passos següents:
1. Recollir informació: Internet ofereix una quantitat d’informació que hem
d’ordenar i identificar per facilitar el procés de recerca de feina. Podeu
trobar portals d’ocupació general i ocupació pública, espais professionals
o corporatius, llocs de treball especialitzats... L‘elecció de l’un o de l’altre
dependrà de la formació personal i el tipus d’ocupació al qual es vulgui
accedir.
2. Identificar indicadors: És important de reflexionar sobre cada una d’aquestes pàgines, les analitzeu i les diferencieu en funció de la qualitat, la
seguretat que ofereixen i el prestigi que tinguin. Vegeu a la taula 1.2 els
indicadors més importants.

Pàgina d’inici d’ Infojobs

3. Selecció: És important fer una selecció de tota la informació obtinguda per
tal de decidir quina utilitzarem i quina no. Entre els portals d’ocupació més
destacats hi trobem: Infojobs, Laboris, Monster, Trabajos i Infoempleo.
• Infojobs.net: Creada al 1998, és una borsa privada d’ocupació que
se situa com a líder en el mercat espanyol a conseqüència de l’elevat
trànsit a la web i el volum d’empreses i candidats inscrits.
• Laboris.net: És una bona web d’ocupació pertanyent al grup Anuntis
Segundamano, creada al 1999. Presenta un aspecte clar i amè que
facilita la navegació, i a més d’ofertes de treball, conté informació
variada sobre temàtica laboral: salaris, orientació, llibreria on line, etc.
• Monster: Web de recerca de feina a nivell internacional. Té moltes
utilitats, com la d’introducció de currículums i un molt bon motor de
recerca.
• Trabajos: Creada el 1996, és una web propietat d’hispavista centrada
en la recerca de feina a nivell nacional i també en Mèxic i Xile.

Pàgina d’inici de Laboris

• Infoempleo: En funcionament des del 1995 dóna servei tant de
recerca de feina com de formació, també té un apartat dedicat als
emprenedors.
Tau l a 1 . 2 . Indicadors
Qualitat

Home o pàgina principal. Ha de presentar una
organització clara de continguts i mostrar ofertes
actualitzades.
Informació per a l’ usuari. Instruccions clares per
introduir-hi les dades del currículum.
Cercadors. Seleccionar els més adients al propi
perfil professional.
Informació laboral. Tot el relacionat amb l’orientació
laboral, consells, empreses que ofereixen més llocs
de treball, assessorament legal etc.

Seguretat

Política de privacitat i confidencialitat. Seleccionar
els més adients al propi perfil professional.
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Nombre d’ofertes. Indicació del nombre d’ofertes
existents a la base de dades del portal, la vigència i
l’actualització.
Política de privacitat i confidencialitat. Seleccionar
els més adients al propi perfil professional.
Visites. Nombre de visites que rep la web.
Notícies. Convenis de col·laboració o acords del lloc
amb empreses, organismes i institucions per facilitar
l’accés a l’ocupació.

Altres xarxes socials
Sentim a parlar molt de les xarxes socials i de la seva importància, anem a veure
alguns exemples d’aquestes xarxes.
• Xarxes socials mòbils (Twitter)
• Xarxes socials 3D (Second Live)
• Xarxes socials elitistes (A Small World)

1. Twitter: és un servei de xarxes socials i microblogging que només permet
enviar missatges de text, amb una longitud màxima de 140 caràcters
mitjançant SMS, missatgeria instantània o bé directament des del lloc web
de Twitter o aplicacions ad hoc com TweetDeck, Twitterrific o Twitux i
GTwitter. Aquestes actualitzacions es mostren a la pàgina de perfil de
l’usuari, i també s’envien de forma immediata a usuaris que hagin triat
l’opció de rebre-les. L’usuari original pot restringir el seguiment d’aquests
missatges a part dels membres del seu cercle d’amics, o permetre’n l’accés
a tots els usuaris, que és l’opció per defecte.
2. Second Life: és un món virtual en 3D que permet a l’usuari viure una mena
de vida paral·lela o de “segona vida”. La major part d’aquest món virtual
és creat pels mateixos residents. No es tracta d’un joc, sinó d’un espai
d’intercanvis (eventualment de joc si els usuaris ho desitgen) que pretén
ser tan veritable com la vida real.
3. A Small World: diuen que qualsevol persona està, com a màxim, a set
persones de distància de, per exemple, David Beckham, Beyoncé o Nelson
Mandela. Tots som coneguts de tots a través de set persones com a
màxim. Jo conec una persona que, al seu torn, en coneix una altra, i així
successivament. Sembla una teoria absurda, però il·lustra una idea: vivim
en un món petit. Aquesta és la filosofia d’A Small World (aSW), una selecta
i exclusiva comunitat virtual on els manaments oficials són privadesa i
confiança.
Els manaments oficiosos es redueixen a ser famós, ric o, com a mínim, de l’alta
societat. A Small World és un cercle tancat on l’elit comparteix informació i es
relaciona sota la calor d’una bombolla d’aïllada seguretat virtual. És la nova xarxa
de relacions socials al més alt nivell a través d’Internet, i només s’hi pot entrar a

Twitter, xarxa social
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través d’invitació personal. Només ens hi pot convidar algú que ja sigui dins i que
ens conegui. A A Small World es respira elitisme per tot arreu. És la finalitat.
“Vivim en un món petit i volem mantenir-lo com a tal”. Així resa el missatge de
benvinguda que envia Eric Wachtmeister, home de negocis en tota regla i creador
de l’invent, un cop s’adment un nou membre.
La comunitat compta amb uns 150.000 participants i no superarà el milió d’integrants en tot el món, perquè sinó, ja no seria selecte. A més, està prohibit dirigir-se
a membres que no es coneixen. Qui ho fa tres vegades, és expulsat. Només es pot
relacionar amb amics o amb amics d’amics dintre de la comunitat.
Avantatges i inconvenients de les xarxes socials

Els principals avantatges de les xarxes socials són:
• L’intercanvi. Gràcies a la seva existència, es poden fer negocis, amistats,
compartir aficions, etc. I tot això des del lloc on nosaltres vulguem.
• Afavoreixen la participació i el treball col·laboratiu entre persones, tan a
nivell personal com professional.
• Fomenten les relacions entre persones, eliminant tot tipus de barreres,
sobretot físiques i culturals.
• Podem accedir a infinitat de recursos i informacions de manera molt ràpida
i barata.
Però, com tot a la vida, les xarxes socials també mostren la cara menys amable
d’una realitat perillosa, que es planteja quan les utilitzem i cal tenir en compte.
Com a gran inconvenient tenim la invasió de la privacitat que és el gran problema
que es presenta a les xarxes socials. Companyies especialistes en seguretat afirmen
que, per als hackers, és molt senzill obtenir informació confidencial dels seus
usuaris.
Recursos sociocomunitaris de l’entorn

Actualment, són moltes les empreses que descobreixen que les converses socials
en línia són cada vegada més rellevants i abundants per a les seves activitats diàries,
i que per tant, necessiten algun expert en comunicació en línia que faci ús d’aquests
canals de comunicació a través de les eines socials. És a dir, un professional que
aprofiti tots els recursos de l’entorn en benefici de l’empresa. Aquest professional
és el community manager.
Un bon community manager és la persona encarregada de crear, gestionar i dinamitzar una comunitat d’usuaris d’Internet, amb independència de la plataforma
que emprin.
El community manager és qui articula la marca en l’ecosistema social d’una manera complexa, té el seu origen en l’administrador de webs (en anglès, webmaster) i
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Webmaster

el moderador de fòrums. Mitjançant el profund coneixement de les necessitats, els
plantejaments estratègics de l’organització i els interessos dels clients, condueix
l’estratègia, que construeix, gestiona i modera en funció de la marca i contribueix
a fomentar el canvi a l’interior de l’organització. En aquest sentit, aquesta figura
adquireix una rellevància extrema al perfilar-se com un articulador de la marca.

És la persona responsable del
manteniment o programació
d’un lloc web. Pot ser el
responsable dels continguts el
lloc o la programació, així com
de l’operativitat i el manteniment
de la creació de continguts.

Perfil professional del community manager
La persona que desenvolupi les tasques d’aquest perfil professional ha de posseir
les capacitats i habilitats següents:
• Capacitat d’escolta i recerca d’informació: aquesta persona ha de monitorizar constantment la xarxa a la recerca de converses sobre l’empresa, els
competidors i la indústria en general. S’ha de tenir present que qualsevol
informació pot ser de vital importància per a la nostra organització.
Ha de saber gestionar la informació interna de manera eficaç: aquest professional ha de ser capaç d’extreure de les converses el que sigui rellevant,
crear un discurs comprensible i fer-lo arribar a les persones corresponents
dintre de l’organització.
• Ha de saber explicar la posició de l’empresa a la comunitat: el community
manager assumeix la posició de portaveu a l’ecosistema digital, perfilantse com la persona més apropiada per a plantejar la posició de l’empresa
respecte a temes específics davant de la comunitat online, d’una manera
positiva, oberta i clara.
• Ha de trobar vies de col·laboració entre la comunitat i l’empresa. Fer
entendre als executius clau, els avantatges estratègics de formar part de
la conversa online, per tal d’impulsar el desenvolupament d’estratègies de
col·laboració coherents i rendibles.
Entre les habilitats més importants amb les que ha de comptar un bon responsable
de comunicació es troben:
• Facilitat i correcció en la redacció de textos, amb especial interès alhora de
titular, seguint pautes per a l’edició d’articles que hi ha.
• Habilitat per fomentar l’intercanvi de coneixements i opinions entre els
usuaris.
• Coneixements de programació de pàgines web, temes de disseny, i molt
important, tenir molta habilitat amb els programes de gestió de continguts.

Community manager
És una professió especialment
indicada per als professionals del
màrqueting, publicistes i altres
comunicadors, així com
professionals de la informació
com ara bibliotecaris i
documentalistes.
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2. Actualització de la informació

Mantenir la informació actualitzada és una tasca constant, per això s’ha de tenir
present el tractament que se li dóna a la informació. També és important tenir en
compte la gestió de la informació obsoleta.

2.1 Tractament de la informació
Hi ha cinc aspectes importants relacionats amb el tractament que cal donar a la
informació des del punt de vista de l’empresa:
• Recollida de la informació
• Registre de la informació
• Elaboració de la informació
• Comunicació de la informació
• Emmagatzematge de la informació

2.1.1 Recollida de la informació
Informació telefònica: constantment ens estem comunicant a través del telèfon
amb els clients o els proveïdors, les altres sucursals, altres empreses, amb bancs...
Informació personal: ens comuniquem i rebem informacions en forma personal
de clients, representants, supervisors, auditors, inspectors...
Respecte a la informació oral és de summa importància tenir present que:
• La informació que es lliura ha de ser confiable, és a dir, una persona que
maneja un conjunt d’informacions ha de diferenciar la que és confidencial
respecte de la pública i ha de reconèixer qui són els destinataris de cada
informació.
• Els integrants d’una institució són els principals encarregats que la comunicació entre les persones de l’empresa flueixi. Això significa que no ha
d’interpretar ni canviar la informació.
Informacions escrites: existeix una quantitat enorme d’informació escrita interna
i externa: diaris, revistes especialitzades, butlletins publicitaris, material de
promoció, publicacions oficials...
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2.1.2 Registre de la informació
Per a tenir un control eficient de la informació cal registrar-la en el moment de
rebre-la. Per exemple, un encàrrec telefònic haurà de ser registrat en un imprès
adequat per a aquest fet.
Si un document ha de ser utilitzat per més d’una persona, caldrà fotocopiar-lo per
evitar-ne la pèrdua.

2.1.3 Elaboració de la Informació
Abans d’utilitzar la informació, cal que sigui elaborada, procés que es realitza
segons els passos següents:
• Pas 1: Recopilar tota la informació de diverses fonts possibles, analitzar,
interpretar, redactar, resumir, editar tota aquesta informació.
• Pas 2: Mecanografiar o emmagatzemar la informació en un ordinador.
L’elaboració de la informació, possiblement canviï la seva forma, depenent del
tipus d’empresa o institució que la generi.

2.1.4 Comunicació de la Informació
La informació ha de ser lliurada o tramesa a tothom que necessiti conèixer-la o
utilitzar-la. Per a això podem usar les següents vies:
• Oralment: de forma personal o per telèfon.
• De forma escrita: enviant-la per correu postal o electrònic, fax, catàlegs,
revistes, fulletons publicitaris, etc.
• A través d’imatges: per exemple a la pantalla d’un ordinador.

2.1.5 Emmagatzematge de la informació
És imprescindible per a qualsevol empresa controlar correctament totes les seves
activitats, tenir la capacitat de revisar-les i estudiar-les en qualsevol moment, a
fi de tenir absolutament clar què és el que té i el que no té, i com s’està duent a
terme el treball. Tota empresa ha de tenir un sistema per a controlar la informació
relacionada amb:
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• Protecció de noves creacions, productes o serveis.
• El control de l’efectiu de caixa i altres valors.
• Preservar la informació concernent a contractes, pagaments a clients, informes de personal, carpetes del personal, correspondència en general.
L’anomenada era de la informació ha generat una importància inusual respecte a
l’emmagatzematge i conservació de la informació, entesa com el registre de dades
amb algun significat d’importància, qualsevol que sigui el mitjà que s’utilitzi per
a això, i part de la qual es troba en els anomenats arxius administratius.
Diverses raons han dut a l’empresa a millorar els seus sistemes d’arxius:
• La proliferació de documents que en fa més difícil l’organització i la
conservació.
• La necessitat d’obtenir informació útil, precisa, oportuna i veraç, que
garanteixi l’èxit de la presa de decisions, ja que una bona decisió requereix
igualment d’una bona informació.
• El desenvolupament de mitjans electrònics per a l’ús, la conservació i la
recuperació de la informació.

2.2 Tipologia i selecció de la informació
Ningú no espera que un empleat administratiu o secretari recordi tots els detalls i
dades, ni que sàpiga de memòria tota la informació necessària per a efectuar tots
els contactes, trucades, entrevistes, cotitzacions, consultes... que es produeixen
en una empresa, producte del treball mateix. Seria absurd pensar que una persona
podria ser capaç de memoritzar-ho tot.
Per realitzar un bon treball de recolzament administratiu s’han de seguir algunes
pautes:
• Aprendre de memòria les dades que s’utilitzen de manera habitual i que no
canvien gairebé mai. Exemples: codis telefònics, adreces que es repeteixen,
claus computacionals, adreces electròniques... o tot allò essencial per al bon
funcionament diari.
• Organitzar un sistema de referències propi: podria ser mitjançant claus per
accedir amb rapidesa a la informació que s’utilitza constantment, adreces
essencials, números de telèfons, noms de catàlegs, nom de productes en
venda, noms dels funcionaris de l’empresa amb els seus respectius càrrecs...
Hauria de ser un sistema que es pugui actualitzar fàcilment quan sigui
necessari.
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• Tenir accés en tot moment i de forma ràpida a llibres i materials de consulta
que pugueu necessitar. Exemples: guies telefòniques, diccionaris, guies
de transports, horaris de línies aèries... Cal assegurar-se de tenir les últimes
edicions de les guies, per tal d’evitar un efecte negatiu en el treball ocasionat
per un canvi.
• Tingueu en compte que quan necessiteu informació més especialitzada, heu
de saber on anar i a qui demanar-la. Exemples: Com fer una publicació a
la premsa local, com legalitzar un document, on pagar els impostos, les
imposicions del personal, ...
És important que tingueu en compte que dintre del camp d’acció del vostre treball,
requeriu de molta informació i heu de saber on buscar-la.
És convenient que es mantingui, a l’oficina, una col·lecció de fonts d’informació
per solucionar els dubtes que poguessin sorgir. Alguns dels llibres bàsics de
consulta poden ser: diccionari Català-Castellà, diccionari de sinònims, diccionari
d’Anglès, gramàtica, manual de redacció comercial, guia de telèfons amb pàgines
grogues de la ciutat, guia telèfons amb pàgines grogues de la capital, guies d’hotels
i restaurants, mapes de carreteres, plànol de la ciutat...

2.3 Gestió de la informació obsoleta
Quan una empresa neix i comença a informatitzar-se és molt important definir els
fluxos de comunicació i anar fixant-hi les pautes del tractament de la informació.
La gestió de la informació en l’empresa pot ser un gran obstacle en el seu
creixement.
La qüestió és la següent, fins a quin punt podem manejar la informació sense
que perdem més temps a planificar-ne l’organització o modificar o trobar arxius?
Informàticament parlant; és convenient guardar còpies en local o s’ha de treballar
directament sobre una única còpia al servidor? Les còpies d’informació per al
tractament en local poden ser un cúmul de problemes i un retard a l’hora de
gestionar la informació en l’empresa.
Aquesta qüestió dependrà fonamentalment de la responsabilitat en el tractament
de la informació de la persona que duu a terme els canvis. Cal ser conscients que
la còpia última i la vàlida per a tots els departaments que puguin utilitzar-los ha
de ser la més actualitzada. Les modificacions que es facin en local han de ser
immediatament enviades al servidor o disc compartit, perquè tots els treballadors
de l’empresa tinguin accés a l’última informació.
Definir com es genera i comparteix el flux de la informació en l’empresa és un
procés que s’ha de fer i definir amb la creació de l’empresa i en el qual cal tractar
de ser el més estricte possible en el compliment, ja que això no provocarà una
pèrdua de productivitat en els processos empresarials. No significa que hagi de
ser un procediment rígid i sense canvis, sinó que una vegada definit el com, perquè
funcioni en caldrà un alt grau de compliment.
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2.3.1 Control de la informació
L’emmagatzematge i el manteniment de la informació tenen un cost, per això és
important tenir definida una bona política de gestió de la informació obsoleta.
Desfer-se de la informació antiquada, que ja no serveix permetrà obtenir més espai
físic si l’emmagatzematge és en format paper, o bé espai al disc dur o als altres
suports si ho tenim en formats informàtics.
Si llencem o esborrem els arxius inútils, treballarem molt més còmodament i amb
més rapidesa. No és el mateix treballar amb 100 arxius que amb 10, com tampoc
no ho és buscar un expedient entre 1000 proveïdors que entre 200.
Per saber si una informació és obsoleta, s’han de tenir en compte diversos factors:
• La periodicitat amb la que es renova la informació que guardem.
• Qui la utilitza.
• La necessitat que es tindrà de la informació en un futur.
Per portar un bon control i una bona gestió de la informació obsoleta es pot utilitzar
un full de càlcul que hauria de tenir, com a mínim, els següents camps: tipus
d’informació, suport de la informació, data de generació de la informació, data
de caducitat prevista, data de revisió, font de la informació i departament al què
pertany.
També és important saber si s’ha de sol·licitar algun permís per esborrar o llençar
una informació, ja que hi ha documents que són irrecuperables i cal anar amb
molta cura.

2.3.2 Programari informàtic
És interessant mantenir un arxiu actualitzat amb les versions dels programes que
tenim instal·lats a l’ordinador i que utilitzem. Hi ha llicències de programari que
es compren per a un determinat temps, així que s’ha d’estar pendent si tenim tot el
programari que necessitem en una versió que és correcta per realitzar les nostres
tasques.
Si hi ha programari que no utilitzem o del qual tenim una versió més nova, és
interessant desinstal·lar el programari antic o que ja no utilitzem, i probablement
el rendiment del nostre equip informàtic millorarà.

Selecció i tractament de la informació
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2.4 Tècniques bàsiques d’enregistrament i arxiu
Perquè la informació sigui útil és important que s’hi tingui un accés ràpid.
Per aconseguir-ho, és inevitable haver de guardar la informació d’una manera
accessible i ordenada.
Cada empresa té una manera de guardar la informació depenent de com serà
utilitzada en el futur; és important, doncs, saber adaptar-se a diferents maneres
de guardar, d’endreçar i de recuperar la informació.

2.4.1 Què és un arxiu?
Podem dir que un arxiu és un conjunt de documents creats per una persona, entitat
o institució en l’exercici de les seves activitats, ordenat tot seguint uns criteris
prèviament establerts en un lloc determinat.
La Llei 16/1985, de 25 de juny del patrimoni històric espanyol, defineix els arxius
com a conjunts orgànics de documents, o la reunió d’uns quants, recollits per les
persones jurídiques, públiques o privades, en l’exercici de les seves activitats, al
servei de la seva utilització per a la investigació, la cultura, la informació i la gestió
administrativa.
Els arxius els componen documents que han estat produïts en el desenvolupament
de les activitats pròpies de l’empresa.
S’entén per document la combinació d’un suport i la informació que s’hi registra,
que pot ser utilitzada com a prova o com a consulta. Un arxiu pot contenir diferents
tipus de documents:
• Documents textuals: transmeten la informació mitjançant texts escrits. El
suport és el paper (carta comercial, factura, comanda, ...).
• Documents gràfics: la informació està representada en formes i colors
(mapes, plànols, dibuixos...).
• Documents en imatges: són una representació visual d’un objecte (fotografies, diapositives...).
• Documents audiovisuals: són registres visuals i sonors (discos, cd...).
• Documents informàtics: són reproduccions magnètiques de l’ordinador (un
document fet amb processador de textos, un full de càlcul...).
Funcions dels arxius

La principal funció de l’arxiu consisteix en la conservació de documents. El Codi
de Comerç, en l’article 30.1, estableix el deure que concerneix a tot empresari de

Operacions administratives de suport

49

conservar els llibres, la correspondència, la documentació i els justificants relatius
al seu negoci degudament ordenats, durant 6 anys.
Els documents que acrediten la constitució de l’empresa i la propietat de béns
s’han de conservar permanentment.
Una altra funció de l’arxiu és ser un centre actiu d’informació, que permeti
relacionar els documents nous amb els ja arxivats, i desenvolupar el treball de
forma eficaç.
A més, la bona gestió d’un arxiu permetrà fer-lo servir com a mitjà de consulta
quan les empreses pretenguin indagar en les actuacions del passat.
Organització i funcionament d’un arxiu

L’arxiu és una eina fonamental per al desenvolupament de les activitats de
l’empresa. Ha de reunir les següents condicions:
• Ha de ser fàcil d’utilitzar.
• Ha de ser segur pel que fa a la conservació dels documents.
• S’han de verificar l’eficàcia dels sistemes, els mètodes i les tècniques
emprades.
• Ha de ser una selecció adient de documents que s’han d’arxivar.
• Ha de ser econòmicament rendible.
• Ha de ser apropiat a les necessitats de l’empresa, ha de simplificar al màxim
l’entrada de documents, essent susceptible d’ampliació en el futur.
Tipus d’arxius

Segons el titular, poden ser:
• Públics: Arxiu de la Biblioteca de Catalunya
• Privats: Arxiu de qualsevol empresa
Segons la seva finalitat:
• Administratius: Arxiu Administratiu de Sant Vicenç dels Horts
• Històrics: Arxiu de la Corona d’Aragó

Selecció i tractament de la informació

Operacions administratives de suport

50

Selecció i tractament de la informació

Segons l’àmbit geogràfic:
• Nacional:Arxiu Nacional de Catalunya
• General: Arxiu General de la Diputació de Lleida
• Regional: Arxiu Regional de Cervera
• De districte: Arxiu de Districte de les Corts
• Provincials:Arxiu Històric de la província de Castelló
Segons el tipus d’administració:
• Central: Arxiu Central Administratiu del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya
• Autonòmica: Arxiu General del Consell de Mallorca
• Municipal: Arxiu Municipal de Girona
• Militar: Arxiu Militar General d’Àvila
• Judicial: Arxiu Judicial Territorial de Tarragona
• Legislatiu: Arxiu Legislatiu Conservatoris de Música de la Comunitat
Valenciana
• Eclesiàstic: Arxiu de l’Abadia de Montserrat
Maneres de classificar els arxius

El que interessa estudiar i conèixer com a futurs treballadors del món empresarial
és el funcionament dels arxius d’empresa. Els arxius d’empresa són, segons la
seva titularitat, arxius privats.
Dins l’empresa, podem classificar els arxius:
• Segons la utilitat: arxiu de gestió, intermedi i històric.
• Segons la ubicació de l’arxiu: arxiu centralitzat i descentralitzat.
• Segons la forma de crear-lo o utilitzar-lo: arxiu convencional i arxiu
informàtic.

Segons la utilitat

• Arxiu de gestió: és el que conté els arxius de consulta diària. També
s’anomena arxiu d’oficina. Exemples: un expedient per completar, una carta
que encara no ha estat contestada...
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• Arxiu intermedi: el formen els documents de consulta poc freqüents. Es
tracta de documents que fan referència a operacions recents ja finalitzades.
Exemples: un expedient completat, una carta contestada...
• Arxiu històric: conté els documents de consulta pràcticament nul·la.
També anomenat definitiu. Exemples: escriptures de constitució, llibres
de comptabilitat d’anys anteriors...

Segons la ubicació de l’arxiu

• Arxiu centralitzat: quan tots els documents es guarden al mateix lloc i
estan a càrrec d’una o diverses persones.
• Arxiu descentralitzat: si els documents es troben a diferents departaments
i seccions de l’empresa, parlem d’arxiu descentralitzat.

Segons la forma de crear o utilitzar l’arxiu

• Arxiu convencional: el que utilitza com a mitjà de suport el paper.
• Arxiu informàtic: en aquest tipus d’arxiu s’utilitzen suports informàtics.
Passos a seguir per arxivar un document

Els passos que es faran servir per arxivar un document seran diferents en funció
del tipus que es tracti. Però, generalment, sempre:
1. Cal conèixer el criteri i les normes que cal seguir per arxivar aquell
document.
2. Identificar el tipus de document.
3. Esbrinar si cal fer-ne una còpia o escanejar-lo per guardar-lo en suport
informàtic.
4. Localitzar l’arxiu on es desarà el document. Si trobem un document que es
pot arxivar a dos llocs diferents, en un s’arxivarà l’original i, per a l’altre,
se’n farà una còpia.
Equips i materials necessaris per guardar documents

Per tal que la documentació de l’empresa es conservi en perfecte estat i la
localització resulti ràpida, és necessari tenir els mitjans materials adients.
El mercat compta amb una gran varietat d’articles que permeten classificar i
ordenar els documents que s’utilitzen en qualsevol empresa. Principalment es
tracta de material d’arxiu i mobiliari d’arxiu.

Selecció i tractament de la informació
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Material d’arxiu
Les carpetes o arxivadors són un dels materials més utilitzats per guardar tota
mena d’informació. Existeixen diversos tipus:
• Carpetes A-Z o arxivadors de palanca: les tapes són de cartró rígid, a
l’interior tenen un sistema d’ancoratge per als documents, dues anelles
de mida estandarditzada que s’obren i es tanquen mitjançant una palanca.
Els documents hi han d’anar perforats. Aquestes carpetes solen anar
identificades amb una etiqueta al llom i s’introdueixen en una capsa de cartró
que tot junt es col·loca al lloc desitjat.
• Carpetes classificadores: les tapes són de cartó rígid o de plàstic, a l’interior
estan dividides en compartiments, cadascun amb una etiqueta.
• Subcarpetes: són de cartolina i serveixen per separar documents de forma
horitzontal. N’hi ha amb pestanyes que n’identifiquen el contingut.
• Carpetes penjants o de suspensió: són de cartolina amb dos enganxalls de
plàstic o metàl·lics als extrems de les solapes que permeten la suspensió en
unes guies a l’interior d’armaris o calaixos. A la part superior o lateral de
la carpeta es col·loquen uns visors o pestanyes de plàstic per identificar-ne
el contingut.
• Capses d’arxiu definitiu: generalment són de cartró. S’hi solen guardar
documents intermedis o històrics. Les capses s’identifiquen sobre el llom,
directament o amb etiquetes adhesives.
• Capses de transferència: són capses de cartró rígid amb compartiments a
l’interior. Aquestes capses permeten una obertura superior com també una
obertura parcial de costat que permet visualitzar-ne el contingut.

Mobiliari d’arxiu
Per poder emmagatzemar les carpetes i els arxivadors cal mobiliari, tal com:
• Prestatgeries.
• Compactes o prestatgeries mòbils: conjunt de prestatgeries que es desplacen
sobre rails.
• Armaris per a arxius: mobles metàl·lics o de fusta amb portes. A dins hi ha
lleixes. Poden contenir calaixos per col·locar-hi carpetes penjants.
• Carros mòbils per a carpetes penjants: són mobles amb rodes que estan
formats per un bastidor destinats a suspendre-hi carpetes penjants. Es fan
servir per arxivar documents d’ús freqüent i són compartits per diversos
llocs de treball.
• Arxivadors: són mobles metàl·lics amb calaixos, normalment tres o quatre.
A l’interior tenen unes guies per suspendre-hi les carpetes. Cada calaix, a
la part exterior, pot anar proveït d’un suport transparent per introduir-hi una
etiqueta identificativa del contingut.
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L’arxiu en altres suports diferents al paper

Espai i temps són dos conceptes d’alt valor en el segle XXI. Per això, les empreses
opten per sistemes de gestió documental que permetin estalviar-los. Alguns
d’aquests sistemes com la microfilmació o la digitalització, consisteixen a passar
la informació des del paper a altres suports:
• La microfilmació: permet traslladar documents físics a les microfitxes
d’una pel·lícula. És un mètode recomanat per a la informació que es
consulta poc i que ocupa molt volum. S’utilitza en el cas d’arxius definitius
que es poden guardar en molt poc espai. La durada del suport està garantida
durant més de 300 anys.
• La digitalització: aquesta tècnica permet convertir documents de paper en
imatges digitals, emprant la tecnologia d’escaneig.
La imatge digital es pot emmagatzemar en qualsevol mitjà electrònic (discos,
sistemes d’emmagatzematge massiu, CD, DVD, etc.). D’aquesta manera, la seva
gestió, arxivament, consulta, i conservació, és molt més fàcil, barata i segura que
quan es manegen papers.
Els arxius informàtics

Arxiu i noves tecnologies
El desenvolupament de les noves
tecnologies de la informació ha
permès facilitar les tasques
arxivístiques de l’empresa, pel
fet de poder guardar els
documents en suport informàtic,
al disc dur de l’ordinador, en els
servidors de la xarxa o bé en els
dispositius d’emmagatzematge
extern.

És el conjunt organitzat de documents produïts, rebuts i conservats per una
institució o una persona a través d’un mitjà electrònic en el desenvolupament de
les seves activitats, i que es manté accessible per mitjà d’un ordinador.
Aconseguir una oficina sense papers és un dels reptes de la nostra època, encara
que és molt difícil, ja que les empreses estan obligades per llei a conservar una
gran quantitat de documents originals durant anys.
Un exemple de l’intercanvi i la tramitació d’informació de forma electrònica són
les comunicacions amb la Seguretat Social a través del sistema RED (Remissió
Electrònica de Documents) o la factura electrònica. La Llei 11/2007, de 22 de
juny, d’accés electrònic dels ciutadans als accessos públics, reconeix el dret
de la ciutadania a relacionar-se amb les Administracions Públiques per mitjans
electrònics.
Avui dia, en l’entorn empresarial ens trobem amb una doble realitat, per una part
la documentació en paper, i per una altra tots els documents que són generats
de manera electrònica (correus electrònics, formularis electrònics, documentació
escanejada, etc.).
Els arxius informàtics presenten els avantatges següents:
• Redueixen enormement el consum de paper.
• Amplien i milloren les modalitats de presentació i edició dels documents.
• Permeten actualitzar i emmagatzemar una gran quantitat d’informació sense
ocupar espai.

Sistema RED
Remissió Electrònica de
Documents és un servei que
ofereix la Tresoreria General de
la Seguretat Social a empreses,
agrupacions d’empreses i
professionals col·legiats,
l’objecte de qual és permetre
l’intercanvi d’informació i
documents entre les diferents
entitats a través de mitjans
telemàtics.
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Característiques dels arxius informàtics
Els arxius informàtics tenen unes característiques que ens permeten identificar la
informació. Aquestes característiques són:
• Nom i extensió: cada arxiu és individual i es pot reconèixer per un nom i
una extensió la qual sol identificar-ne el format. Els arxius poden contenir
diferents tipus d’informacions segons el format: arxius de text (.txt...), de
documents enriquits (.doc, .rtf, .pdf i altres), executables (.exe o .com),
dades (.xls, .dbs...), imatge (.jpg, .png, .bmp, .gif...), àudio ( .wav, .mp3,
.au), vídeo (.mpg, .avi).
• Dades sobre l’arxiu. La data de creació del mateix, la de modificació i les
darreres d’accés.
• Mida: els arxius tenen també una mida que es mesura en bytes, kilobytes,
megabytes, gigabytes, que depenen de la quantitat de caràcters o píxels que
contenen.
• Ubicació: tot arxiu pertany a un directori o subdirectori. La ruta d’accés
a un arxiu sol començar amb la unitat lògica que el conté i els successius
subdirectoris fins arribar al directori contenidor.

Dispositius d’emmagatzematge dels arxius informàtics
Des de fa unes dècades la tecnologia ha anat evolucionant d’una manera força ràpida i això ha permès poder emmagatzemar la informació en diferents dispositius.
Dispositius magnètics
Són aquells que basen la seva tecnologia en materials magnètics per poder
emmagatzemar les dades. Existeixen diferents dispositius que utilitzen aquesta
tecnologia.
• Disc Dur: dispositiu que emmagatzema la informació de manera permanent.
Es considera el sistema més important d’emmagatzematge de l’ordinador i
s’hi guarden els arxius dels programes. Al mercat, hi trobem discs durs
extraïbles.
• Disquet o disc flexible: és un dispositiu format per una peça circular d’un
material magnètic que permet la gravació i la lectura de dades.
• Cinta magnètica: està formada per una cinta de material de plàstic recoberta
de material ferromagnètic. Sobre aquesta cinta es registren els caràcters en
forma de combinacions de punts, sobre pistes paral·leles, a l’eix longitudinal
de la cinta. L’accés a la informació és seqüencial.
• Microfilm: pel·lícula que reprodueix, amb una gran reducció de mida,
documents gràfics. Això permet l’emmagatzematge i la manipulació. Les
imatges reduïdes són emmagatzemades a mode de rotlles de pel·lícules o
transparències.
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• Disc ZIP: dispositiu magnètic, extraïble i d’alta capacitat, similar als
disquets però molt més ràpid i que ofereix més capacitat d’emmagatzematge.
S’utilitza per fer còpies de seguretat. Actualment, el Pen drive ha desplaçat
aquests dispositius del mercat.
Dispositius òptics
Són aquells que basen la seva tecnologia en lents, miralls i làsers. Hi ha diversos
tipus:
• CD-ROM: és un disc compacte amb gran capacitat d’emmagatzematge. Pot
ser llegit tants cops com es desitgi tot i que el contingut no es pot modificar.
• CD-RW: és igual que el CD-ROM, amb la diferència que aquests discos són
enregistrables.
• DVD: dispositiu d’emmagatzematge massiu de dades.
• DVD-RW: són DVD enregistrables. Permeten que la informació sigui
gravada, esborrada, i tornada a gravar diverses vegades.
• BLU-RAY: és un disc òptic de nova generació de 12 centímetres de diàmetre
(com el CD i el DVD) per a vídeo d’alta definició i emmagatzematge de
dades d’alta densitat.
Altres dispositius
A més dels esmentats, en l’actualitat existeixen, també, aquests dispositius:
• Pen drive o memory flash: són dispositius d’emmagatzematge que ofereixen
una gran versatilitat i seguretat. Tenen una gran capacitat d’emmagatzematge. Utilitzen la tecnologia Plug and Play, és a dir, connectant el dispositiu
a un port USB estan preparats per ser utilitzats.
• Disc Dur SSD: són aquells disc durs que permeten un menor temps d’espera
alhora d’accedir a les dades, un menor consum de bateria i una major
fiabilitat, ja que no depenen d’elements magnètics per la qual cosa poden
resistir els cops i les caigudes.

Sistemes gestors de base de dades (SGBD)

Per tal que la informació que manegem a l’oficina pugui ser consultada i gestionada
en qualsevol moment, ha de ser emmagatzemada i localitzada, per això fem servir
les bases de dades.
Una base de dades és un conjunt estructurat de dades que es guarden en un sistema
informàtic i sobre les quals és possible efectuar una sèrie d’operacions bàsiques
de consulta, modificació, inserció o eliminació.

Selecció i tractament de la informació
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Un sistema gestor de base de dades és un programa que s’encarrega de
gestionar i controlar l’accés de dades oferint-ne una representació més
senzilla.
Els SGBD més estesos són Acces, Filmaker i Paradox, en el segment d’aplicacions
per a particulars i petites empreses, i SQL Sever, Oracle, DB2, Informix i Sybase,
en el seguiment de les mitjanes i grans bases de dades.
La finalitat dels sistemes gestors de base de dades és utilitzar de manera senzilla,
clara i ordenada, un conjunt de dades que posteriorment es convertiran en
informació rellevant.
Els SGBD tenen determinades característiques, com són:

Inconsistència de dades
És produeix quan no hi ha
concordança entre diverses
còpies d’una dada. Per exemple,
s’actualitza l’adreça d’un
proveïdor en un arxiu i en un
altre arxius no s’actualitza.

• Integritat de les dades: ofereixen recursos per definir i garantir el compliment de les regles predefinides o restriccions.
• Seguretat de les dades: garanteixen que la informació es troba segura davant
dels usuaris malintencionats o no autoritzats per accedir a la informació.
• Abstracció de la informació: estalvien als usuaris detalls de la representació
i l’emmagatzematge de les dades, és a dir, el sistema amaga certs detalls de
com s’emmagatzemen i es mantenen les dades.
• Accés ràpid i eficient de les dades: empren diverses tècniques per emmagatzemar i recuperar ràpidament les dades de manera eficient.
• Control de concurrència: serveix per controlar l’accés concurrent a la
informació que podria derivar en inconsistència de dades.

Seguretat dels arxius

Pel que fa als arxius convencionals (suport paper) cal guardar-los per separat i per
duplicat si l’arxiu és prou important. Amb aquesta finalitat podem usar armariets,
escriptoris o calaixos amb claus, capses o càmeres de seguretat, magatzems especials, claus o xifres de claus que bloquegen l’accés a la memòria de l’ordinador.
Els arxius han d’estar protegits completament contra la intempèrie, la destrucció,
el robatori, l’accés i la falsificació de personal no autoritzat.
Pel que fa als arxius electrònics és convenient tenir-ne diversos jocs de còpies
de seguretat. Quan el valor és molt important convé tenir-ne còpies de seguretat
custodiades en diferents llocs, a fi d’evitar que qualsevol desastre fortuït les
destrueixi totes i inclús la possibilitat de recuperar la informació.
La realització de còpies de seguretat diàries de tot el sistema informàtic és una
tècnica anomenada back-up, i és la practica preventiva més estesa avui dia.
És recomanable dotar de contrasenyes els arxiu informàtics que contenen informació reservada, així els protegim d’accessos no autoritzats. Hi ha programes
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específics de protecció d’arxius que no tan sols permeten establir contrasenyes,
sinó que són capaços fins i tot de xifrar la informació.

Confidencialitat de la informació

És obligatori guardar la deguda reserva i discreció sobre qualsevol document
que es maneja a l’empresa, no tan sols per preservar la informació relativa a
les activitats que es duen a terme, sinó també sobre el funcionament intern,
especialment pel que fa a les dades personals de treballadors i clients.
Pel que fa a la difusió ens trobem amb:
• Documentació pública: és aquella a la qual poden tenir accés totes les
persones de l’empresa.
• Documentació restringida: és la que requereix autorització per ser lliurada
a les persones que la sol·liciten.
• Documentació confidencial: és aquella que si es divulga pot causar
perjudicis a l’empresa, als seus membres o a tercers. Només tenen accés
a aquesta informació persones autoritzades. S’identifica amb el segell de
“Confidencial”.

2.4.2 La classificació i l’ordenació dels documents
Classificar i ordenar documents són tasques fonamentals en l’organització de
l’arxiu.
Classificar significa organitzar un conjunt de documents en grups amb unes
característiques comunes.
Ordenar és unir tots els documents de cada grup seguint uns criteris d’organització a fi de facilitar-ne la localització.

El quadre de classificació

En l’organització de l’arxiu, el quadre de classificació descriu els fons de l’empresa, com també les successives subdivisions fins a assolir els nivells de sèrie, i
finalment, els expedients.
Per exemple, tots els documents del departament de recursos humans d’una
empresa formarien un fons documental. Dins d’aquest fons l’empresa pot tenir
diversos subfons, és a dir, grups de documents; un podria ser el de tots els
documents relacionats amb el personal de l’empresa, i dins d’aquest subgrup hi
hauria totes les nòmines de personal, que anomenaríem sèrie. Dintre de la sèrie
hi hauria expedients; cada treballador tindria el seu expedient ordenat per ordre
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alfabètic i hi hauria totes les nòmines ordenades cronològicament. Vegeu figura
2.1.
F i g u r a 2.1. L’organització d’un arxiu

Sistemes d’ordenació

Per tenir els documents localitzats els hem d’arxivar seguint uns criteris que
s’anomenen criteris d’ordenació.
Existeixen diferents criteris:
• Ordenació alfabètica
• Ordenació numèrica
• Ordenació alfanumèrica
• Ordenació cronològica
• Ordenació geogràfica

Ordenació alfabètica
L’ordenació alfabètica consisteix a classificar els documents seguint la seqüència
de l’alfabet, de l’A a la Z, lletra a lletra, començant per la primera de cada paraula.
Per això és té en compte el nom de la persona o empresa a què es refereix.
Quan els noms estan compostos per més d’una paraula s’ha d’establir quina és la
paraula d’ordre, és a dir, la que prendrem com a clau de referència.
Noms de persones: Les normes d’ordenació alfabètica, si es tracta del nom de
persones, són les que exposem en detall tot seguit:
• Prenem com a paraula d’ordre el primer cognom de la persona. Exemple:
Nom: Maria Baradad Baldomà
Paraula d’ordre: Baradad
Ordenació: Baradad Baldomà, Maria
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• Si coincideix el primer cognom, s’ordena pel segon. Exemple:
Nom: Maria Baradad Baldomà; Rosa Baradad Martínez
Ordenació:Baradad Baldomà, Maria; Baradad Martínez, Rosa
• Si coincideixen el primer i el segon cognom, prenem com a referent el nom.
Exemple:
Nom: Pilar Puig Casas; Manel Puig Casas
Ordenació: Puig Casas, Manel; Puig Casas, Pilar
• En cas que coincideixin noms i cognoms, s’ordena per població, i dins
d’aquesta pel nom del carrer.
1. Primer cognom
2. Segon cognom
3. Nom
4. Població
5. Carrer
• Els cognoms compostos, units per guió, es consideren un de sol quan s’han
d’ordenar. Per exemple per ordenar Mireia Martínez-Vea Roca ho faríem per
Martínez-Vea; considerarem el primer cognom com un de sol (Martínez-Vea
Roca, Mireia).
• Els cognoms que contenen preposicions, articles o prefixos s’ordenen
prescindint d’aquestes partícules.
• Els noms originaris d’altres llengües que contenen partícules (Mc, Von...)
es consideren part del cognom, és a dir, es tenen en compte en l’ordenació.
Noms d’empreses i institucions: En el cas d’empreses i institucions, es pren
com a paraula d’ordre la raó social (és el nom de la societat o empresa) tenint
en compte les normes següents:
• No es tenen en compte els articles o les preposicions que precedeixin el nom
de les empreses. Exemple:
Raó Social: El Bosc Màgic, SL
Ordenació: Bosc Màgic, SL
• Quan la primera paraula de la raó social és una paraula genèrica, com ara
societat, bar no la tindrem en compte, ja que ens podem trobar amb moltes
empreses amb la mateixa paraula genèrica. Exemple:
Raó Social: Cafeteria El Cafetó
Ordenació: El Cafetó, Cafeteria
• Les expressions Fills de, Hereus de, etc. no es tenen en compte a l’hora
d’ordenar. Exemple:
Raó Social: Fills de Manel Estiarte
Ordenació: Estiarte, Manel (Fills de)
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• Els noms d’organismes i institucions s´ordenen tenint en compte el nom
genèric com a paraula d’ordre. Exemple:
Raó Social: Ministeri de l’interior
Ordenació: Ministeri de l’interior
• Per als noms de les empreses estrangeres hem de tenir en compte la primera
paraula de la raó social com a paraula d’ordre. Exemple:
Raó Social: Ikea Group Corporate
Ordenació: Ikea Group Corporate
• Quan els noms inclouen números, es consideren com si estiguessin escrits
amb lletres. Exemple:
Raó Social: 5 Trèvol, SA
Ordenació: 5 Trèvol, SA

Ordenació numèrica
El sistema d’ordenació numèrica consisteix a organitzar la documentació seguint
l’ordre dels nombres naturals, assignant un document a cadascun.
S’ha d’assignar un número consecutiu en funció d’algun criteri: per ordre
d’arribada del document, assignar un número a uns assumptes determinats. Per
exemple, les comandes començarien per l’1, els albarans pel 2, les factures pel 3
etc.

Ordenació alfanumèrica
Consisteix a assignar als documents una combinació de xifres i lletres. Aquest
sistema permet moltes variacions:
• Una sola lletra i diverses xifres: Exemple: p/399
• Una sola xifra i diverses lletres: Exemple: 2/BFE
Igual que en el sistema numèric, a l’alfanumèric cal portar un índex per saber
a quin codi, en aquest cas alfanumèric, correspon cada nom, assumpte... Per
exemple, una empresa d’assegurances assigna a cada pòlissa un codi alfanumèric,
a les assegurances de la llar els assigna la lletra H seguit de la xifra segons l’ordre
de creació de la pòlissa i a les assegurances del vehicle se’ls assigna la lletra A i
així per cada producte (vegeu la taula 2.1).
Tau l a 2 . 1 . Taula ordenada per número de pòlissa i per nom de l’assegurat.
Número de Pòlissa

Nom de l’assegurat

H/150

Rosa Sánchez Blanc

H/151

Pere Martos Busquets

A/18

Sònia Vila Rams
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Existeixen una sèrie de normes que us ajudaran a realitzar una ordenació de
manera correcta:
• Si el codi comença per xifres seguides de lletres farem servir l’ordre de
numeració natural.
• Si el codi comença per lletres seguides de xifres, farem servir l’ordre
alfabètic per ordenar-lo.
• Si el codi comença per xifres que coincideixen, ens fixarem en les lletres
per ordenar-les.
• Si el codi comença per lletres que coincideixen, ens fixarem en les xifres
per ordenar-les.

L’ordenació cronològica
L’ ordenació cronològica consisteix a classificar els documents segons la data;
per l’any, el mes i el dia de cadascun. La documentació s’ordena sobre la base de
data d’emissió, de fabricació, de venciment... Generalment, les empreses utilitzen
l’ordre ascendent amb el qual la documentació s’ordena des de la data més antiga
fins a la més recent. També es pot fer a la inversa, és a dir, en ordre descendent,
quan s’ordena des de la més recent fins a la més antiga.

L’ordenació geogràfica
Consisteix a ordenar la documentació en funció dels llocs que hi estan associats,
és a dir, el domicili de la persona o empresa, el lloc d’emissió o destí... Es pot tenir
en compte el país, la comunitat autònoma, la província, la localitat, etc. Es segueix
un ordre alfabètic. En els noms dels municipis o de comunitats autònomes no es
tenen en compte els articles el, la... Els conceptes de carrer/avinguda/passeig no
es tenen en compte a efectes de classificació.
És pot destruir la documentació?

El Codi de Comerç, al qual totes les empreses estan subjectes, en l’article 30
estableix l’obligació de conservar alguns documents. El contingut d’aquest article
es pot resumir als punts següents:
• Existeix l’obligació de conservar durant 6 anys els llibres i la documentació.
• La documentació a què es refereix el Codi de comerç és la relacionada
amb operacions que originin drets i obligacions de l’empresa davant d’altres
persones (factures, nòmines, llibres comptables...)
• Aquesta obligació persisteix fins i tot després de cessar l’activitat empresarial.
En la pràctica diària, quan la documentació ha passat a l’arxiu el temps que la llei
prescriu i a l’empresa no li interessa seguir conservant-la, cal eliminar-la, ja que
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si no es fes així s’acumularien quantitats ingents de paper que bloquejarien l’arxiu
i consumirien molts recursos.
L’eliminació de documents inservibles es pot fer a través de dos mètodes:
• Venda a empreses dedicades al reciclatge de paper.
• Destrucció per mitjà de màquines que els converteix en encenalls. Aquest
sistema és el més recomanable en els casos de documentació confidencial, o
la relacionada amb assumptes importants encara que hagin perdut vigència.
Conservació de dades de caràcter personal

La Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) tracta sobre
els drets que assisteixen a persones respecte a les seves dades personals. Aquestes
dades també formen part de la documentació empresarial i, per tant, de l’arxiu.
El seu objectiu principal és regular el tractament de les dades i fitxers de caràcter
personal, independentment del suport en el qual siguin tractats, els drets dels
ciutadans sobre ells i les obligacions d’aquells que els creen o tracten.
L’òrgan de control del compliment de la normativa de protecció de dades dins del
territori espanyol, amb caràcter general és l’Agència Espanyola de Protecció de
Dades (AEPD). També hi ha altres Agències de Protecció de Dades de caràcter
autonòmic, en les Comunitats Autònomes de Madrid, Catalunya i al País Basc.
Les sancions tenen una elevada quantia, i és Espanya el país de la Unió Europea
que té les sancions més altes en matèria de protecció de dades.
Malgrat l’elevat import de les sancions, existeixen moltes empreses a Espanya
que encara no s’hi han adequat, ho han fet de forma parcial o no revisen de forma
periòdica la seva adequació; pel que resulta essencial el manteniment i revisió de
l’adequació realitzada.
En el sector públic, la citada Llei regula igualment l’ús i maneig de la informació
i els fitxers amb dades de caràcter personal utilitzats per totes les administracions
públiques.
Confidencialitat, seguretat i diligència en la gestió i conservació

En el departament de Recursos Humans de qualsevol empresa, es treballa amb
les dades personals dels treballadors i amb informació important d’ells. Per
això, l’empresa està obligada a respectar la norma dels criteris de confidencialitat,
seguretat i diligència, sempre que es gestioni o es conservi la informació.
La llei que regula el tractament de dades dels treballadors d’una empresa és
la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal (LOPD). Seguint
aquesta norma, en el moment de la contractació, l’empresari haurà d’informar al
treballador de l’existència d’un fitxer amb les seves dades personals i la finalitat de
la recollida d’aquestes dades, tant com els destinataris de la informació. També
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té el dret d’accés a les dades ja esmentades, la seva rectificació, cancel·lació i
oposició.
Quan s’utilitzi qualsevol tipus de document per a la recopilació de dades hi hauran
de figurar les advertències següents:
• Les dades recopilades només es podran fer servir dins dels límits de
la relació laboral. Per qualsevol altra finalitat, caldria comptar amb el
consentiment dels interessats.
• Es requerirà el consentiment exprés dels interessats per a qualsevol tractament de dades qualificats com a especialment protegides.
En finalitzar la relació laboral, les dades hauran de ser bloquejades. Es conservaran a disposició de les Administracions i Organismes Jurisdiccionals fins que
finalitzi el termini en què es puguin interposar denúncies o reclamacions (4 anys).
Qualsevol persona que intervingui en les dades personals d’algun fitxer ha de
respectar el deure de secret. El seu incompliment pot donar lloc a responsabilitat penal. Qualsevol infracció d’aquesta normativa podria ser sancionada per
l’Agència Espanyola de Protecció de Dades que actua amb independència de les
Administracions Públiques en l’exercici de les seves funcions.
Una empresa que pretengui registrar-se d’acord amb criteris de qualitat i excel·lència, ha de complir escrupolosament totes les obligacions que imposa la
LOPD.
Per últim, cal dir que és tan important la gestió de les dades com la seva
conservació. Per això, un procés que ha d’estar documentat en qualsevol empresa
i que s’ha de complir puntualment en les dates previstes, és la realització de còpies
de seguretat dels fitxers informàtics. Només així es podrà garantir la conservació
de les dades en la seva integritat.
Com a resum, a la taula 2.2 es recullen els aspectes més destacats de la normativa
de protecció de dades.
Taula 2.2. Aspectes més destacats de la normativa de protecció de dades
Inscripció de fitxers
Tota persona física o jurídica, pública o privada, que tracti dades de caràcter personal, ha de procedir a la
inscripció del fitxer davant del Registre General de Protecció de Dades. Segons el tipus de dades que
continguin, aquests fitxers es classifiquen en 3 nivells de seguretat:
- Nivell bàsic: qualsevol fitxer que contingui dades de caràcter personal.
- Nivell mitjà: si contenen dades relatives a la comissió d’infraccions administratives o penals, o bé d’altres
dades relacionades amb l’Administració Pública.
- Nivell alt: si contenen dades catalogades com a especialment protegides (salut, ideologia, afiliació sindical,
etc.)
Informació i consentiment dels tractaments de la informació
S’ha d’informar el treballador a l’inici de la relació laboral de l’existència del fitxer, de la finalitat de la seva
recopilació i dels destinataris.
Elaboració del “document de seguretat”
Per garantir la confidencialitat, seguretat i diligència en la gestió de les dades de caràcter personal s’han de
prendre una sèrie de mesures tècniques i organitzatives, entre les quals destaca el document de seguretat,
que ha d’elaborar qualsevol entitat que tracti dades de caràcter personal seguint el model que facilita l’Agència
Espanyola de Protecció de Dades a la seva pàgina web www.agpd.es.
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Tau l a 2 . 2 (continuació)
Inscripció de fitxers
Cancel·lació i bloqueig de dades
Finalitzada la relació laboral, l’empresa haurà de procedir a la cancel·lació de les dades, bloquejant-les i
conservant-les únicament a disposició de les Administracions públiques i dels Jutjats i Tribunals durant el
temps en què es poguessin exercir les accions corresponents (4 anys).
Deure de secret
Els responsables del fitxer i els que intervinguin en qualsevol fase del tractament de les dades de caràcter
personal estan obligats al deure de guardar el secret professional.

2.5 Equips de reprografia, enquadernacions i altres sistemes
operatius
Si treballeu com a administratius en una empresa, cal que tingueu en compte els
procediments de comunicació que s’hi utilitzen.
Per dur a terme aquesta feina, heu de comptar amb un sistema de comunicació que,
un cop realitzat el procés de presa i d’interpretació de dades, permeti transferir la
informació fins a fer-la arribar als destinataris. La vostra oficina ha de disposar
per tant, entre d’altres, d’uns mitjans de reprografia adients.
La reprografia és un procés que permet reproduir documents impresos mitjançant
tècniques com la fotocòpia, el facsímil o la fotografia.

Un facsímil és una còpia o reproducció molt precisa, gairebé perfecta, d’un
document generalment antic i de gran valor, com un llibre, un manuscrit, un
mapa o un dibuix a mà alçada.

2.5.1 Els equips de reprografia
La reprografia fa referència principalment a l’ús de fotocopiadores, les impressores i els escàners.
Aquests aparells són de vital importància per a la manipulació, la transformació i
l’arxiu de qualsevol informació en les empreses.
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Les impressores

Les impressores són el mitjà que més es fa servir per transferir a paper dades
processades i tractades pels ordinadors mitjançant el programari corresponent.
N’hi ha de dos tipus:
• Impressores d’impacte: entre les impressores d’aquest tipus n’hi ha una
de rellevant, la impressora d’agulles. El mecanisme consisteix en unes
agulles situades al capçal de la impressió que són propulsades cap al paper
mitjançant impulsos electromagnètics.
• Impressores sense impacte. N’hi ha de diversos tipus:
– D’injecció de tinta: la impressió es fa per mitjà de punts que el capçal
projecta a través de gotes de tinta petites.
– Làser: el tambor està carregat electroestàticament i rep un feix de
llum, el làser, aconseguint que el rodet amb pols del tòner quedi adherit
al paper a través d’unes partícules que són “impreses” quan augmenta
ràpidament la temperatura. La qualitat d’impressió és excel·lent.
Les fotocopiadores

Una fotocopiadora és un aparell que s’utilitza per fer còpies en paper d’un
document imprès. Actualment s’estant substituint per equips multifunció, tot i
que és un dels aparells que s’utilitza més en les empreses en tot el procés de
tractament i arxiu de la informació. Podem fer còpies ràpidament de documents, a
la vegada que podem ampliar-los o reduir-los, copiar a dues cares i classificar-los,
enquadernar-los i grapar les còpies. Les còpies també es fan a color, la imatge
és analitzada tres vegades, és a dir s’exposa a tres filtres i es reprodueix amb els
colors primaris (groc, magenta i cian).
L’escàner

Es tracta d’un perifèric amb el qual es realitza una captura digital d’imatges o
textos que s’envien al nostre equip per treballar-hi. L’exploració o “lectura” de les
dades es fa bàsicament per les passades o desplaçament del seu capçal, uns sensors
fotoelèctrics i una làmpada fluorescent. Al mercat hi podem trobar escàners amb
alimentador de fulls, molt útils per digitalitzar un gran nombre de documents.
Altres equips de gestió empresarial

Els equips multifuncionals són màquines que incorporen funcions de diferents
dispositius perifèrics. Consumeixen un 50% menys d’energia que una impressora,
un fax, o un escàner per separat, amb l’estalvi consegüent d’energia. Alguns
exemples: impressora/escàner, copiadora/impressora/escàner, fax/escàner/copiadora/impressora, i fins i tot podem trobar al mercat un fax/escàner/copiadora/impressora/telèfon.
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Els equips convencionals com la màquina d’escriure o la màquina elèctrica ja han
quedat endarrerits.
Equips autònoms, quedesenvolupen la seva funció de forma independent, sense
que estiguin associats a altres mitjans perifèrics.
El mòdem és un aparell que permet connectar un ordinador amb d’altres a través
del sistema de telefonia XTC (Xarxa Telefònica Computada), transformant els
senyals digitals de l’ordinador en senyals analògics per, després, invertir el procés
en arribar al mòdem de destinació.
Actualment al mercat, hi trobem dos productes importants que utilitzen la línia
telefònica digital: els adaptadors XDSI (Xarxa Digital de Serveis Integrats)
i la línia ADSL (Asymmetric Digital Suscriber Line o Linia d’Abonat Digital
Asimètrica), amb velocitats diferents pel que fa a la transmissió de dades a
l’entrada i a la sortida, per això se’n diu asimètrica.
D’altra banda, hi ha connexions que es realitzen per mitjà de fibra òptica, per cable,
i que superen amb escreix les velocitats de transmissió de dades.
A més, les companyies de telefonia mòbil han tret al mercat un tipus de connexió
mòbil 3G per a equips mòbils amb connexió USB, que simplifica i millora la
transmissió de dades i la informació en qualsevol moment i des de diferents
suports.
L’aparell de fax. Es tracta d’un sistema autònom de transmissió i recepció de
documents per mitjà de la xarxa telefònica, que converteix en impulsos les imatges
“llegides” per l’emissor. Aquests impulsos són traduïts en punts que formen
imatges al fax receptor.
Les empreses el fan servir per comunicar-se amb clients i proveïdors.
N’hi ha de dos tipus:
• El fax tradicional: mitjà de comunicació que fa servir les xarxes telefòniques. S’ha de disposar d’un aparell de telefax per poder rebre i enviar
comunicacions.
• El fax digital: permet enviar i rebre fax des d’una aplicació informàtica. Es
necessari disposar d’una línia telefònica analògica per al seu ús, a més d’una
aplicació informàtica específica.
Si l’empresa no disposa de línia analògica, pot contractar una empresa de serveis
de fax. L’empresa proporciona una bústia a la qual s’envien els documents que
volem que es gestionin com un fax o el fax que l’empresa rep. Generalment en
format PDF.
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Els avantatges del fax digital enfront el telefax són:
• Els documents es poden guardar en un disc dur, sense necessitat d’escanejarlos.
• Permet estalviar costos, ja que només s’imprimeixen els imprescindibles.
L’ estructura i contingut d’un fax és:
• Encapçalament del fax: S’hi ha d’indicar, almenys, les dades relatives a
l’emissor i el receptor del fax, la data de tramesa, l’assumpte o tema i la
quantitat de fulls, a més de les dades de l’empresa a la part superior.
• Cos del fax: Es compon de la informació que es vol transmetre, i si es
tracta de més d’un full, la informació de l’encapçalament anirà en un
d’independent que rep el nom de portada.

2.5.2 Un cop hem reproduït la informació com la guardem?
Hi ha diferents mètodes d’enquadernació, manuals i mecànics, que determinen en
gran mesura la forma i prestacions dels volums enquadernats.

L’enquadernació és el conjunt de procediments destinats a unir els fulls
d’un llibre o fascicle, i d’alguna manera protegir-los.
A grans trets, podem classificar les enquadernacions per les característiques de
les cobertes (tapa dura o tapa tova), per la forma en què s’uneixen els fulls o
plecs (cosits, encolats, en espiral, anellats...) o pels materials emprats en les
cobertes (pell, cartonet...). En funció de les necessitats de l’empresa i del volum
de documentació a enquadernar les empreses escolliran un format o un altre.

Selecció i tractament de la informació

