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“The Enterprise Content Management 
market will see average annual growth of 
10.9% from 2004 – 2009 …” 

Gartner, EMEA Content, Communications and Collaboration Software 
(Aug 2005)

“… we expect the content management market to 
nearly double over the next five years … at a healthy 
14.2% annual growth rate." 

IDC’s 2006:



  

• “(...) La gestión de contenidos pasa a ser un elemento 
esencial de la infraestructura de sistemas de información, no 
una aplicación “de nicho” desconectada ...” 

• “(…) Durante los años 2006 y 2009 se producirá una 
progresiva integración de las plataformas de gestión de 
contenidos en la infraestructura IT de las organizaciones y 
dejarán de ser aplicaciones separadas de las plataformas 
corporativas de gestión de la información …”

• “(…) hacia el 2007 este mercado estará dominado por 
proveedores de infraestructura IT…” 

Forrester Research, The Forrester Wave: Enterprise Content Management 
Suites, Q3 2005. October 2005. 



  

DI - Venta GLOBAL de 
Licencias Worldwide DI 2007           :  $1.7bn  (54%USA)

Market expected by 2011:  $3bn
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ECM - Venta de Licencias
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3 Conceptes bàsics:
 

• Document
• Gestió documental
• Digitalització



  

   Conjunt d’informació generada, reunida o rebuda 
durant un període de temps.

• Vinculat a una activitat funcional o jeràrquica 
d’una persona o d’una institució.

• Representa una entitat informativa.

• Comporta un format i suport determinats.

• Evidencia o prova una activitat.

Què és un document ?



  

• E-mail a una carpeta d’outlook
• Fax sobre paper tèrmic
• Power Point Disc USB
• Fotografia digital en una tarja SD
• Fitxer XML en un HD
• Plana HTML en un servidor WEB
• Vídeo sobre cinta magnètica
• Llibre digitalitzat en PDF
• Document sonor en mp3
• ...

Suports diversos



  

    És la gestió informàtica dels documents i dels 
processos on intervenen, dins una organització.

Comporta:

– la integració: faxos, e-mails, documents 
ofimàtics, àudio, vídeo, ....

– l’emmagatzematge en sistemes d’alta 
densitat.

Permet compartir i intercanviar informació 
internament i externament.

Què és la GD ?
(JR Cruz Mundet)



  

• Classificació
• Ordenació
• Descripció
• Cerca i Recuperació
• Conservació
• Transmissió
• Processat
• Control sobre el cicle de vida
• Seguretat física
• Integritat
• Autenticitat
• Control d’accés
• L’estat i el flux
• Validació

...  gestió del document ...
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Procés de conversió de la informació del seu estat original 
analògic a digital... Comporta un canvi de suport

Comporta el mostreig del suport analògic i la posterior 
codificació binària. La conversió A/D comporta una més o 
menys ‘pèrdua’ controlable d’informació que s’ha d’adaptar a 
la finalitat i a l’ús.

Què entenem per digitalització ?

100001110001…
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La digitalització no és una acció sinó un flux 
d’activitats que afecten a dos processos (analògic 
i digital). 

Comporta el desenvolupament d’un projecte més 
global que s’origina amb la selecció de materials i 
inclou l’accés i la preservació de continguts.

Aspectes importants



  

     Document electrònic

Elements 
descriptius i 
Metadades

Cicle de vida

Estat en un procés 

Control d’accés Preservació

LOPD

Marc 
legal i 
Drets

Document 
electrònic

Seguretat:
Integritat i 
Autenticitat 

Disponibilitat

Traça 



  

El document electrònic planteja noves consideracions:

-Validesa legal discutible (valor provant).

- Autenticació i integritat.

- Compatibilitat de formats.

- Requeriments de migració.

- Vida i conservació dels nous suports.

- Es necessiten dispositius especials per a llegir-lo.



  

Per què la GD ?
 i per què Ara ...?



  

GD és la conseqüència de:
1. Una teoria i uns procediments d’organització i gestió 

dels documents (ciències de la documentació).

2. L’existència de nous medis i recursos tecnològics 
disponibles.

3. L’existència d’un entorn de normalització, cultura i 
maduresa tecnològica que ha afavorit un marc legal. 

4. Una demanda de reducció de costos i  una necessitat 
de crear noves oportunitats de negoci diferencials. 
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Avenç tecnològic 
Evolució de la densitat 
d’emmagatzematge en 
discs magnètics
(Font: IBM)

- Dispositius d’emmagatzematge 
magnètic d’alta disponibilitat

- Accessibilitat i millores de BW a 
Internet i xarxes privades

- Consolidació de DATA CENTERS

- Aplicatius Web

- BBDD distribuïdes i desvinculades 
dels servidors d’aplicacions

- Nous dispositius d’accés als 
continguts

- Interoperabilitat

- Motors de cerca i reconeixement



  

www.aiim.org



  

Finançament

En l’àmbit de l’ Estat Espanyol

– Plan Avanza 

– Plan Nacional de I+D+i 2008-2011
 

– Ministeri de Cultura 



  

Finançament
Ajuts públics en l’àmbit català

– Subdirecció General d’ Arxius i Subdirecció General de Museus 

– ICIC 

– Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana 

– Secretaria de Mitjans de Comunicació 

– Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) 

– Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació 

– Oficina de Patrimoni Cultural de a Diputació de Barcelona 



  

El sector ECM
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MERCAT ECM-DI A ESPANYA
Oferta i demanda atomitzada i poc estructurada. Es tracta 
d'un mercat 'en construcció'...  Entre 10 i 12 empreses de forma 
regular (5 empreses generen el 70 % del negoci DI)

Són d’origen divers: arts gràfiques, serveis informàtics, certificació i 
custòdia d’arxius, microfilm.

En la majoria d’elles, només part del seu negoci és la digitalització.

Moltes d’elles són petites i mitjanes.

- Hi ha poca orientació sectorial
- S‘ ofereixen serveis i productes no comparables
- No hi ha preus de mercat



  

Continguts

Els documents en el context de l’empresa

El tractament documental

El sistema de gestió documental (SGD) integrat



  

Piràmide del coneixement
Dades

Informació

Coneixement

Decisió

Acció



  

Context

Gestió del Coneixement - KM

Gestió de la Informació

Gestió de Continguts (ECM)

Documentació



  

Els documents en el context de 
l’empresa

Document:
Informació creada, rebuda i conservada per una organització –i tots 

els seus membres– en el desenvolupament de les seves funcions, 
activitats i tasques. 

Vinculat a una activitat funcional o jeràrquica d’una persona 
o d’una institució.

Té una entitat informativa per ell mateix.

En un format i suport determinats (analògic, digital...)

Que evidencia o prova una activitat.



  

Els documents en el context de 
l’empresa

Els documents s’agrupen en expedients:
Conjunt de documents agrupats per la seva relació amb la
gestió d’un mateix assumpte.

Els expedients conformen sèries:
Conjunt d’expedients generats en diferents moments per a la
gestió d’un mateix tipus d’assumpte.

Les sèries s’integren en arxius:
Conjunt de documents que produeix i rep un individu,una
empresa o un organisme públic en l’exercici de les seves
activitats.
Lloc físic o lògic on s’organitzen, conserven i consulten els
documents.



  

Els documents en el context de 
l’empresa

Es generen durant la gestió de les funcions, activitats, tasques... 
assumides per les diferents unitats de l’empresa. Per generació 
entenem producció, recepció i ús.

Inclou tots els tipus documentals (cartes, factures, informes...);  
Inclou tot els suports (papers, fitxers...), 
Inclou totes les morfologies (text, imatge fixa, imatge en moviment...),
Inclou tots els sistemes de codificació (analògic, digital...)
Inclou totes les vies de generació:

Creats utilitzant aplicacions ofimàtiques
Creats en entorns web (ex. Transaccions en línia)
Creats per missatgeria electrònica (e-mail, SMS, etc)
Generats per aplicacions corporatives (bases de dades, CMS, 

workflow, ERP, etc.)



  

Valors dels documents

Valor administratiu i de gestió.
Valor econòmic i financer.
Valor legal i probatori.

... I també, valor patrimonial i històric.



  

Cicle de vida dels documents

Documentació en fase activa: la documentació 
administrativa que una unitat gestiona o utilitza 
habitualment en les seves activitats.

Documentació en fase semiactiva: la documentació 
administrativa que, un cop conclosa la gestió d’un 
assumpte, no és utilitzada d’una manera habitual 
per la unitat que l’ha produïda en la seva activitat.

Documentació inactiva o històrica: la documentació 
administrativa que, un cop conclosa la vigència 
administrativa immediata, posseeix valors 
primordialment de caràcter patrimonial o històric.



  

Problemes massa corrents...

• Quina és la versió definitiva?
• Jo, per si de cas, me’l guardo en el meu C:\
• No. Jo dins el meu desordre, sé on estan els meus documents.
• Un dia em poso a llençar papers i s’acaben els problemes.
• De quina versió vas treure aquestes dades?
• Quina sort la meva… estan tots els documents excepte els que 

voldria trobar...
• Un dia obriré la porta de l’armari i cauran tots els papers a 

sobre meu...
• Aquests originals estan al PC de la Maria… crec!
• Ostres! Això és de l’any passat!



  

Situacions massa corrents...
Acumulem els documents en magatzems i en dipòsits 

digitals de forma descontrolada… sense aplicar-hi 
criteris de descripció, classificació o conservació, la 
qual cosa impossibilita consultar-los i eliminar-
los.

Els documents s’acumulen en els despatxos i en els PC 
dels despatxos i és difícil localitzar la informació 
de forma ràpida i precisa.

Un mateix document es troba en paper i en format 
digital… i no estem segurs de quin és l’original.



  

Solucions massa corrents... i no 
eficaces

Solucions a situacions puntuals i a curt 
termini.

Serveis que actuen completament des de 
l’exterior (outsourcing).

Solucions centrades exclusivament en la 
tecnologia.



  

Com s’hauria d’actuar?

Sistema de Gestió de la Documentació Administrativa (SGDA).
Integrat en l’empresa.
La gestió dels documents es fa de manera integral dins 
del cicle complet de vida dels documents.

Objectius:
protegir els drets de l’empresa, 
abaratir costos (temps, espai, personal)
incrementar l’eficàcia i l’eficiència en la gestió 
administrativa.

Inclou: 
Polítiques, Procediments, Instruments, Aplicacions, Estàndards



  

Tractament documental

Incorporació
Classificació 
Descripció
Conservació
Recuperació
Accés



  

Incorporació
Incorporació dels documents en el Sistema de Gestió Documental 

(SGD).
Determinació dels documents que s’han d’incorporar al sistema:

A partir de l’anàlisi del marc reglamentari, de les necessitats de gestió i del risc 
de no fer-ho.

Identificació dels tipus documentals.  
Finalitat de la incorporació: 

Relacionar documents-productors-processos de treball.
Situar el document i les relacions en el sistema de gestió.
Associar-lo a d’altres documents.

Instruments d’incorporació:
Registre.
Ordenació dins una estructura i seqüència lògiques (carpeta física, directori 

electrònic...)  expedients, sèries...
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Classificació

Operació intel·lectual que consisteix a l’organització i
 estructuració dels expedients i documents en categories i grups
 a partir d’algun criteri significatiu per a l’empresa.

Criteris de classificació:

Orgànic: 
Organització i estructuració segons l’organigrama
de l’empresa.
Massa inestable. 

Funcional: 
Organització i estructuració segons les funcions i
activitats que es porten a terme en l’empresa.
Més estable.



  

Quadre de classificació

El quadre de classificació és l’instrument de gestió i consulta que 
reflecteix l’organització del fons documental, aporta les dades 
essencials de la seva estructura i permet vincular als 
expedients i documents altres processos de gestió.

El quadre de classificació  incorpora les regles de conservació i 
d’accés als expedients i documents; els expedients hereten 
aquestes regles des del quadre de classificació.

El quadre de classificació ha de ser únic i s’ha d’aplicar a tota la 
documentació de l’empresa.



  

Quadre de classificació
A 1000 Organització i administració
B 1000 Gestió dels recursos d’informació i de les comunicacions
C 1000 Representació i relacions externes
D 1000 Gestió dels recursos humans
E 1000 Gestió dels recursos econòmics

E 1100 Programació econòmica
E 1200 Pressupost

E 1210 Elaboració del pressupost
E 1220 Modificació del pressupost

 Expedients de Modificació del pressupost 
F 1000 Gestió dels béns mobles
G 1000 Gestió dels béns immobles
H 1000 Legislació i assumptes jurídics
I Classe específica de l’empresa
J Classe específica de l’empresa
...
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Quadre de classificació

V102PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTSV102PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS
Funció: Controlar o mantenir per qüestions estadístiques un 

registre administratiu on consten els veïns del municipi i la 
seva localització. Les dades del padró són probatòries de la 
residència en el municipi i del domicili habitual. Les 
certificacions expedides d’aquestes dades tenen caràcter 
de document públic i fefaent a tots els efectes 
administratius.

Nivell: Sèrie
Cronologia: 1824  - sèrie oberta
Suport: Híbrid (paper i electrònic des del 1996: “padró 

continu”).
Avaluació: Té valor administratiu, legal i informatiu. 

Conservació permanent.
Tipologies documentals: ...



  

Descripció
Conjunt de dades que identifiquen els expedients i 

documents, i informen sobre els seu aspectes 
rellevants. 

Finalitats:
En general, faciliten el desenvolupament de 

processos de gestió documental. 

En especial, faciliten la cerca i recuperació  
d’expedients i documents de forma ràpida i 
eficient.

Comporta metadades i valors de metadades.
 



  

Metadades

Una metadada es concreta en una declaració relativa a un document o 
expedient que inclou la indicació de la propietat (o element) que es 
vol descriure, i el valor que té la propietat.

Identificador únic d'aquest registre: 712
URL: http://www.hipertext.net/web/pag264.htm 
<meta name="DC.subject" content="Taxonomies" scheme="TBD" /> 



  

Metadades

Diferents tipus de metadades:

Identitat. Exemples: identificador de document o expedient... 

Descripció. Exemples: autor, títol matèria...

Administració: metadades tècniques, de preservació, de gestió 
dels drets...

Estructura. Exemple: un document i l’expedient al que pertany.



  

Metadades

Diferents de funcions de les metadades:
Per a la descoberta i cerca
Per a facilitar l’intercanvi i compartiment de dades
Per a enriquir els objectes
Per a la gestió dels objectes, incloent-hi la seva preservació
Per a la verificació de l’autenticitat
Per a la gestió dels drets de propietat intel·lectual i d’ús
Per a la valoració del contingut
Per a l’autenticació i autorització
Per a la personalització i localització de serveis



  

Metadades per al SGD
Les metadades han de permetre la 

descripció de quatre tipus d’entitats:
Documents i expedients.
Persones o estructures organitzatives 

de l’entorn d‘actuació: agents.
Activitats de gestió.
Regles que regeixen la gestió i 

documentació de les activitats.
ISO/TS 23081:2007



  

Esquemes de metadades

Estableixen quins tipus de metadades s’assignen, la seva 
designació, i les seves condicions i regles d’aplicació.

Sorgeixen de l’acord de comunitats de pràctica (biblioteques, els 
museus, els arxius...), tipus de documents...),  etc.

S’estandarditzen en forma de normes internacionals i nacionals.

Faciliten la interoperabilitat entre diferents col·leccions.



  

Esquemes de metadades
Ús general: Simple Dublin Core i Qualified 

Dublin Core de Dublin Core Metadata 
Initiative(DCMI) http://dublincore.org.

Ús en l’àmbit dels arxius: Encoded Archival 
Description (EAD) http://www.loc.gov/ead

Ús en l’àmbit dels museus: Virtual Resources 
Association (VRA) Core http://
www.vraweb.org/projects/vracore4/index.html
.

http://dublincore.org/
http://www.loc.gov/ead
http://www.loc.gov/ead
http://www.loc.gov/ead
http://www.loc.gov/ead
http://www.vraweb.org/projects/vracore4/index.html
http://www.vraweb.org/projects/vracore4/index.html
http://www.vraweb.org/projects/vracore4/index.html
http://www.vraweb.org/projects/vracore4/index.html
http://www.vraweb.org/projects/vracore4/index.html
http://www.vraweb.org/projects/vracore4/index.html
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Valors de les metadades

Els valors poden ser de diferents tipus: 

Text
Data
Número (enter o decimal)
Booleans (Si/no)
Taula codificada (valors a escollir)



  

Normalització dels valors de les 
metadades

Instruments de normalització:
Patrons de valors. Exemple: YYYY-mm-ddThh: 

mm:ss (ISO 8601) 
Vocabularis controlats. Exemples: llistes de termes, 

taxonomies, tesaurus...

Avantatges de la normalització:
Facilita l’assignació.
Evita inconsistències.
Estalvia temps en la consulta.
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Conservació/Recuperació

Necessitat d’establir criteris de tria, eliminació i 
conservació:

Les empreses, societats o organitzacions privades no 
tenen l’obligació de conservar la documentació amb 
valor històric ni de transferir-la a un arxiu històric 
perquè passi a ser patrimoni històric i documental.

Però convé elaborar calendaris de conservació o de 
destrucció, mitjançant els quals podrem:
alliberar-nos de l’espai vital amb la documentació que ha 

deixat de tenir un valor legal, administratiu o probatori;
simplificar la gestió global de la documentació. 



  

Conservació/Recuperació
Instruments:

Calendari de conservació aplicats a les classes 
del quadre de classificació.

Definició dels procediments de tria, 
conservació, i eliminació.

Definició de la política de digitalització de la 
documentació.

Estratègies de conservació de documents 
electrònics a llarg termini.



  

Accés i seguretat

Establiment de nivells d’accés assignats a les 
classes del quadre de classificació. 

Protecció dels documents d’accessos no 
autoritzats.

Les restriccions han d’estar basades en la 
legalitat (LOPD) i han de tenir un esquema 
temporal.

L’accés i la disponibilitat dels documents han 
d’estar garantits al llarg del temps.



  

Traçabilitat

Registre del moviment i ús dels 
documents en el sistema de gestió 
documental.

Múltiples finalitats:
Identificar una acció pendent 

d’execució.
Permetre la recuperació d’un 

document.
Prevenir la pèrdua de documents, etc.



  

Sistema de gestió documental 
(SGD) integrat

Processos/àrea de gestió responsable d’un 
control eficaç i sistemàtic de la creació, la 
recepció, el manteniment, l’ús i la disposició 
de documents, incloent-hi els processos per a 
incorporar i mantenir l’evidència i la 
informació sobre les activitats i operacions de 
l’organització.



  

Característiques d’un SGD

Fiabilitat: funcionament regular i continuat mitjançant 
procediments fiables.

Integritat: evitar l’accés, destrucció, modificació o 
eliminació de documents sense autorització.

Conformitat: complir els requeriments derivats de les 
activitats pròpies de l’organització, del seu marc 
reglamentari i de les expectatives dels seus agents.

Exhaustivitat: gestió de TOTS els documents generats 
per TOTES les activitats-

D’una forma sistemàtica.



  

Raons d’un SGD integrat

Eficiència organitzativa. Els documents no localitzats 
a temps són molt cars.

Suport per a la presa de decisions. És necessària 
una informació fiable.

Recolzament per a les accions legals. És obligatori 
documentar les accions de l’empresa.

Reducció de costos. Evitarem documents 
innecessaris i duplicació de gestions.



  

Raons d’un SGD integrat

Control de la documentació. Qui pot accedir als 
documents de l’empresa.

Memòria corporativa. La documentació com a 
referència històrica.

Millora de la imatge per a clients, aliats, 
proveïdors… Els sol·licitem un sol cop la 
documentació pertinent.



  

Contextos d’integració del SGD

No es pot considerar un sistema aïllat de 
l’organització.

Cal integrar-lo:
En el sistema general informàtic.
En el sistema d’informació de l’empresa.

Tenint en compte la seguretat, i els nivells 
necessaris de confidencialitat i registres que 
evitin fugues d’informació.



  

Requeriments del SGD

Sistema senzill i orientat a la millora constant.
Adaptat a l’organització, els clients i el personal.
Les solucions informàtiques són un vehicle del projecte, 

no el nucli del projecte.
Una eina viva adaptada contínuament al model de 

negoci.
L’ externalització del projecte no pot significar la pèrdua 

del control sobre el SGD.



  

Fases del projecte de SGD

1. Estudi preliminar
Context de l’empresa.
Punts forts i punts febles en la gestió de documents.
Involucració d’usuaris finals i recolzament de la 

direcció.

2. Anàlisi d’activitats
Desenvolupar un model conceptual d’activitats.
Configurar el mapa de processos.
Establir el quadre de classificació.



  

Fases del projecte de SGD

3. Descripció i Conservació
Normalització i recuperació

4. Disseny i implantació d’un projecte pilot
Efectuar les accions correctores necessàries.

5. Implantació del sistema a tota l’organització.
Monitorització i millora contínua. 



  

Marc normatiu dels SGD

Legislació: Llei de signatura electrònica, Llei de l’administració 
electrònica...

Recomanacions professionals: Manual de documents electrònics 
(ICA).

Requeriments d’aplicacions de gestió documental: Model 
requirements for the management of electronic records: 
MoReq2 (Europa).

Estàndards internacionals i nacionals: 
ISO/UNE 15489 Gestió de documents  
ISO/UNE 23081 Metadades per a la gestió de documents
ISO 26122 Work process analysis for records 
ISO 19005 Electronic document file format for long-term preservation 

(PDF/A)



  

Aspectes econòmics del 
projecte documental.

Enric Peradejordi (eperadejordi@doctodata.com)



  

Aspectes econòmics dels projectes de Gestió Documental:

1- Quin valor afegit podem obtenir ? 

•  1.1. Control i Gestió:
•  Conèixer estats dins un mateix procés (pendents, aprovats, 
   caducitat, validesa, etc...)
•  Garantir la traçabilitat (Què, Qui i Quan accedeix als documents)
•  Preservació en el temps
•  Control del marc legal i drets
•  Control sobre el cicle de vida dels documents
•  Incorpora elements descriptius que faciliten i acceleren cerca de 
  continguts

 



  

Aspectes econòmics dels projectes de Gestió Documental:

1.2  Aspectes de seguretat:

•  Garantir millor la LOPD

•  Facilita la seguretat e integritat / autenticitat 
  dels documents

•  Alta disponibilitat (servidors d’accés remot i en 
  centres de custòdia especialitzats)

Font: El País 3/11/2009



  

Aspectes econòmics dels projectes de Gestió Documental:

•  1.3. Millores de Costos:
•  Dràstica reducció de l’espai ocupat per arxius físics
•  Reducció de despeses de transport / missatgeria de documents
•  Reducció de despeses en consumibles (paper, impressores,etc.)
•  Reducció de processos de data entry manuals 

•  1.4.  Millores de qualitat:
•  Les tecnologies actuals permeten clares millores al passar del 
  document paper al document digital.

  



  

Exemple Millora de qualitat:
•Reducció de pes del document 
•Eliminació de “soroll” en el document i neteja d’ imatge aplicant un 
 Software en procés de digitalització  (VRS- Kofax). 

Possible extracció automàtica de 
Dades del document



  

Algunes dades:

Concepte PAPER
(per document)

DIGITAL
(per document)

Cerca i recuperació 4 minuts-                   0,68 € 30 segons –                 0,08 €
Distribució per missatgeria
Distribució per correu

1-2 hores-                    3 €
24-48hores-                 0,3€

5 segons- 2 min –        0.12€

Guardar  documents 
120.000 pàgines

300 arxivadors=5m2= 540€ 1 CD -12cm2-              1,2€

Font: Arthur Andersen (2007)



  

Algunes dades:

Despeses empresarials associades a la Gestió de documents en paper:

1) Les empreses gasten 20$ en mà d’obra cada cop que creen un nou arxiu 
de documents o expedients, 120$ per trobar un expedient extraviat i 220$ per 
reproduir un document extraviat.

2) El 7,5% dels documents es perden. 

3) Els documents es fotocopien una mitjana de 19 vegades durant la seva 
vida. 

4) El cost de l’espai d’oficines es va incrementar un 19% durant el 2008 
(mitjana mundial 2008).

Font: 2008 Chicago AIIM /Association for Information and Image Management 
founded in 1943. ECM Association.
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Anàlisi i Diagnòstic de la Gestió de Documents en processos 
“clau” del negoci: identificació d’oportunitats de millora 
quantificables. 
• Estalvis de Costos
• Millora d’ Eficiència
• Definició del model de Gestió Documental en funció de les 
necessitats. 

1

Implantació de tecnologies (Hardware y Software)
• Digitalizació
• Classificació automàtica, captura i extracció de dades dels 
documents
• Introducció d’ elements de seguretat en els documents 
electrònics (IRM: Information Rights Management)
• Implantació de sistemes de Gestió Documental. 

2

El Model de treball:
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3 Decisió d’ outsourcing en processos de digitalizació, 
classificació, extracció, etc., facilitant a les empreses focalitzar 
els seus recursos en les seves activitats principals.
 

El Model de treball:

BBDDClassificació Automàtica



  

Nombre: ILYA
Fecha nacimiento: 12/21/2982

NºFact.: 99044
Fecha:   06/09/04
Proveedor: APPAREL
Líneas: 
Qty,Precio….etc…

NºFact : 24567
Fecha:   06/09/04
        (06/09/2004)

BBDD

Extracció automàtica de dades dels documents
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Anàlisis de costos interns:

• Temps de dedicació de recursos interns en la gestió d’un 
procés

•  “data entry” manual de dades als sistemes
•  Cerca, arxiu, destrucció de documents
•  Transport de documents (internament o missatgeria)

• Espais ocupats
• Despeses consumibles: paper, arxius, etiquetes, 
• Inversions més o menys recurrents: servidors, discs durs, 
sistemes d’emmagatzematge en dipòsit d’arxius, etc...

1

Model de quantificació econòmica:
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Anàlisi de costos interns:

Model de quantificació econòmica:
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Anàlisi de costos interns:

Model de quantificació econòmica:
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2 Estudi en base als requeriments: Disseny del nou model 

• Aspectes tecnològics: 
•  Escàners 
•  Software 
•  Capacitat disc / servidors
•  Accés remot a les bases de dades 

• Aspectes logístics: 
•  Continuïtat dels processos de negoci durant la 

digitalització o implantació d’un Gestor Documental
•  Disponibilitat documents durant procés de digitalització
•  Dipòsit d’arxiu 
•  Destrucció certificada documents

Model de quantificació econòmica:



  

3 Temps d’execució del projecte:

Detall de les activitats 
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4 Proposta econòmica:

• Alternativa inversió per part del client

  Càlcul del retorn de la inversió (Pay Back)
  Implicacions internes de Gestió del canvi al incorporar 

noves tecnologies i processos de treball
  Implicacions organitzatives: recursos, formació, etc.

• Alternativa d’outsourcing a empresa especialitzada:
  Permet concentrar recursos interns a activitats de 

major valor afegit i pròpies del negoci. 
  Permet variabilitzar els costos en funció del volum 

d’activitat en cada moment.



  

Digitalització avui:



  

Digitalització segura i digitalització certificada:



  

Model de servei estàndard de digitalització / outsourcing :



  

Exemple digitalització de factures i signatura electrònica:

Permet:
Automatitzar procés intern de validació de factures
Automatitzar procés d’ introducció de dades a BBDD
Agilitzar procés de comptabilització de factures
Reduir molt substancialment el temps de tancaments comptables
Eliminació de factures en paper en substitució de documents electrònics
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Model de servei de Gestió Documental:

Centre de  
Gestió Documental
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Hosting / Housing de servidors a empreses especialitzades:

• Seguretat
• Connectivitat
• Alta disponibilitat
• Escalabilitat amb el temps
• Monitorització i supervisió continuada

Servei extern



  

Definició del projecte de digitalització. 

Antoni Rendé (arende@doctodata.com)
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GENERALITAT DE CATALUNYA
Departament de Governació i Administracions 
Públiques. Direcció General de la Societat de la 
Informació

Exp. 019/08-CA. Assessorament en la definició de 
l’estratègia i dels criteris de priorització de continguts, 
elements tecnològics, organitzatius i econòmics 
relacionats amb la digitalització dels continguts de caire 
cultural i cientificotècnics (DOGC núm. 5000 – 02/11/2007)

Jornada sobre la Digitalització de la Cultura a 
Catalunya (18 de març de 2009)
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1. Mostrar, de forma segmentada en el sector 
de la cultura, situació demanda i oferta de 
projectes i serveis de digitalització a 
Catalunya que permetin identificar i 
desenvolupar accions i polítiques 
d’ajuts.

2.  Establir criteris, bones pràctiques, 
pautes i recomanacions que permetin 
definir, redactar i valorar els projectes 
susceptibles de rebre ajuts públics.

Els 2 vessants del treball realitzat
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Definició PlanificacióDisseny Execució

METODOLOGIA
Elaboració d’un projecte de digitalització
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RESUM FASES

Definició: Objectius, criteris d’èxit i abast, criteris de 
selecció

Disseny: Paràmetres i formats, Metadades,  
intercanvi (OAI-PMH), Tractaments, Protecció i 
autenticació dels documents

Planificació: Perfils professionals i competències, 
Organització i gestió del projecte, Maquinari, 
Programari

Execució: Control de qualitat, Control de producció



  

Anàlisi Definició PlanificacióDisseny Execució

Elaboració d’un projecte de digitalització

• Estalvi de cost
• Millora de procés empresarial                  --- > payback
• Nova oportunitat de negoci

• Millora de seguretat / confidencialitat
• Millora de la preservació d‘ un fons          -- > M. qualit.
• Millora de la difusió i/o visibilitat del fons

Identificació de la oportunitat (DAFO) 



  

Objectius (Quantificables, Mesurables, Realistes, Compatibles)

Criteris d‘ èxit

Viabilitat tècnica i justificació econòmica

Finançament

Abast

Definició PlanificacióDisseny ExecucióAnàlisi

Elaboració d’un projecte de digitalització



  

Se centra en el ‘com ho fem’ i detalla el procés

Disseny PlanificacióDefinició ExecucióAnàlisi

Elaboració d’un projecte de digitalització
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Elaboració d’un projecte de digitalització

Abast: criteris de selecció

•  Demanda
•  Copyright i protecció
•  Contingut intel·lectual
•   Estat físic

– El valor intel·lectual és prou rellevant ?
– És un bon exemple del període que representa?
– Quin és el seu grau d’interès atemporal ?
– És original o una còpia?
– És complet o falta alguna part?
– ....

– Resistirà l’estat físic el procés de digitalització?
– Quin tipus de manipulació s’ha d’aplicar?
– Existeix una altre còpia en millors condicions?
– Quin cost pot implicar una restauració/manipulació?
– ...

Disseny
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PROCÉS PRODUCTIU



  

Preparació de la documentació

Inventariat -> (localització de cada document)
   Agrupació -> (tipol. / suports / mides / estat ...)
   Tractament físic -> (grapes, restaur. / fongs)
   Ordenació -> (separació tipos, exp., lots)
   Expurgat -> (cal digitalitzar-ho tot ?)
   Codificació -> ( traçabilitat, indexació)

Disseny

Elaboració d’un projecte de digitalització



  

Captura (A/D)

Resolució (relació quadràtica amb el pes)
Dimensió (matriu de mostres o ‘pixels’)

Profunditat de color (bits per mostra o mitjos tons)
Rang dinàmic (fff – ppp)

Compressió (destructiva / no destructiva)
Volum de la imatge digital (pes)

Format de sortida (master i consulta)

Disseny

Elaboració d’un projecte de digitalització



  

Captura (A/D) CBUC - 2005
Disseny

Elaboració d’un projecte de digitalització



  

Indexació
Disseny

Elaboració d’un projecte de digitalització

La indexació és el procés de descriure i 
representar les imatges digitals mitjançant termes 
significatius que permetran recuperar els objectes

Automàtica: OCR, OMR, ICR, 
BC, ...

Manual



  

Processat digital de les imatges
Disseny

Elaboració d’un projecte de digitalització

Neteja i supressió de soroll (punts, ratlles, ...)
Lluminositat, contrast, gamma (dinàmica)

Correcció de Moaré (F. Mostreig / trama)
Correcció del color (dominants)

Enquadrament (integritat)
Eliminació d’obliqüitat (OCR)

Refosa i separació (premsa)

 



  

Inspecció
Disseny

Elaboració d’un projecte de digitalització

Dobles alimentacions (ultrasons)
Detecció de línies o ratlles (guies d’imatge)

Control de la calibració 
Control orientació i ordre

Qualitat
 



  

Descripció (Metadades)

Organització i nomenclatura de fitxers

Formats derivats

Protecció i autentificació dels fitxers
- Marques d‘ aigua i protecció (PDF)
- Signatura
- Encriptació i IRM

Disseny

Elaboració d’un projecte de digitalització

 



  

Arquitectura sistema de digitalització
•Centralitzada
•Distribuïda
•Colls d‘ ampolla / Optimització
•Model de Qualitat (integració en el flux)
(tipus i característiques)

Maquinari
Programari (standalone / modular / distribuït)

captura, Workflow, tractament, ...

Disseny

Elaboració d’un projecte de digitalització



  

• Fases, tasques, responsables, prioritats
• Pressupostos / Ponderació / Contractes
• Calendari

PlanificacióDissenyDefinició ExecucióAnàlisi

Elaboració d’un projecte de digitalització



  

• Pilot
• Control de producció
• Control de qualitat
• Gestió de tercers
• Control pressupostari
• Reporting

ExecucióDissenyDefinició PlanificacióAnàlisi

Elaboració d’un projecte de digitalització



  

Les eines tecnològiques disponibles.

Raimon Guillot (rguillot@doctodata.com)



  

LA GESTIÓ DE CONTINGUTS 
(ECM). Definició

Són el conjunt d’estratègies, mètodes i eines 
destinats a capturar, gestionar, preservar i 
publicar continguts i documents relacionats 

amb els procediments organitzatius i de 
negoci d’una organització o institució.



  

LES APLICACIONS DE GESTIÓ 
DOCUMENTAL

Generalment ens referim a un programa informàtic destinat a 
gestionar, d’acord amb unes determinades polítiques i 
solucions funcionals,un gran volum de documents de 
qualsevol format i suport que es generen, es reben i s’exporten 
per part de les organitzacions.

Consisteix sovint en una combinació de software amb un alt nivell 
d’integració amb els recursos de hardware interns o externs, 
destinats a la captura, importació i processament de 
continguts (servidors externs, sistemes de digitalització, 
captura automàtica de dades, internet, SMS, correus 
electrònics, portals web).

  



  

ELS 5 EIXOS BÀSICS D’UN 
GESTOR DOCUMENTAL

Ha de poder gestionar amb eficàcia i eficiència els documents 
sobre qualsevol format i suport, generats i rebuts per les 
organitzacions.

Ha de disposar de solucions per a facilitar l’accés a la 
informació, i afavorir els fluxos transversals al si de les 
empreses i institucions.

Ha de respondre a les polítiques i als estàndards per a la 
creació, gestió, seguretat i difusió dels documents.

Sempre ha de disposar de sistemes i recursos que afavoreixin 
fórmules de col·laboració i sindicació en la producció, 
elaboració i difusió dels continguts i dels documents.

Ha de comptar amb mecanismes de transparència i de 
traçabilitat dels fluxos documentals i dels processos en els que 
participen els agents interns i externs a l’organització.



  

ARQUITECTURA BÀSICA D’UN 
GESTOR DOCUMENTAL



  

ELEMENTS 
FONAMENTALS

EL REPOSITORI – documents, metadades, BD

CAPA DE SERVEIS BÀSICS – instruments de gestió: 
llibreries, seguretat, workflow, indexació, cerques, 
versions, administració

MÒDULS FUNCIONALS (Continguts Web, DAM, 
Records Management, Gestió de documents, BPM)

SERVEIS – GUI’s, API’s-Serveis web (webservices), 
portals, e-mail, integració amb ERP, adaptadors, etc.



  

FUNCIONALITAT BÀSICA: INSTRUMENTS I 
POLÍTIQUES PER A LA GESTIÓ DELS DOCUMENTS

Interfície d’usuari



  

Detall de la funcionalitat de gestió:

Processos Check-in / Check-out



  

• POLÍTIQUES DE VERSIONS

- Permet accedir a l’ historial
- Qualsevol canvi origina una nova versió.
- Sempre es treballa amb la darrera versió per defecte.



  

MODEL DE SEGURETAT 



  

CERQUES : Per continguts, metadades, “full-text”, definides per 
l’usuari, “open” i “global search”.



  

PROCESSOS DE NEGOCI – Workflows



  

Altres elements funcionals:

Creació i gestió de metadades
Subscripcions
Integració amb eines ofimàtiques (Office), de correu (Outlook), 

corporatives (ERP´s, altres aplicacions)
Gestió de períodes, alertes, activadors (“triggers”), retencions (“holds”), 

suspensions (“freeze”)
Relació de continguts (“Content item link”)
Gestió de documents administratius (“records”). Funcionalitat ampliada 

al voltant del cicle de vida i les polítiques de classificació, gestió, 
retenció, disposició, transferència i eliminació.

Indexació i categorització. Procediments manuals i automàtics.
Suport de taxonomies i vocabularis controlats. 
Administració i gestió de serveis.
Gestió de tipologies documentals, plantilles, formats.



  

ALGUNES SOLUCIONS 
DOCUMENTALS DISPONIBLES AL 
MERCAT (1)
Propietàries o de codi tancat.
                                 



  

ALGUNES SOLUCIONS DOCUMENTALS 
DISPONIBLES AL MERCAT (2)

Codi Obert – “Open Source”



  

Noves tendències en solucions documentals

INTEGRACIÓ AMB SOLUCIONS DE GESTIÓ (Business 
Intelligence).

SEGURETAT – IRM i Digital Rights Management

ENTERPRISE 2.0 – WEB PUBLISHING

INTEROPERATIVITAT – “Bus Universal” 

NOUS FORMATS: E-BOOKS.



  

Exemples de projectes documentals reals.



  

Títol del cas: Conversió de formats de CD’s a Disc dur  

Sector: Editorial  (Fotomecànica i Pre-impressió)

Situació inicial:
• 180 caixes amb 27.000 CD’s de tota l’ activitat històrica
• Continguts editorials de varis clients d’aquesta empresa
• Els continguts són re-utilitzats amb el pas del temps per generar nous 
continguts.

Problemes derivats de la situació actual:
• Dificultats per localitzar els continguts que els clients necessiten
• Elevada dedicació de temps de les persones que han de cercar els 
continguts en els CD’s
• Amb el pas del temps molts CD’s es fan malbé 
• Ocupació d’espai : sala de 50 m2 amb prestatges dedicats
• Els costos generats no repercuteixen als seus clients.



  

Títol del cas: Conversió de formats de CD’s a Disc dur  

Proposta de solució i projecte realitzat:

Situació inicial: 



  

Títol del cas: Conversió de formats de CD’s a Disc dur  

Proposta de solució i projecte realitzat:
Outsourcing del procés: 



  

Títol del cas: Conversió de formats de CD’s a Disc dur  

Proposta de solució i projecte realitzat:

• Els 27.000 CD’s s’han convertit en els formats sol·licitats pel 
client i passat a Discs durs i còpies de seguretat amb robot de 
cintes.

• S’han indexat els continguts per a poder realitzar cerques 
amb facilitat.

• S’ha incorporat la BBDD a un Servidor amb accés remot per 
part de clients, amb quota de pagament per accés, generant 
un negoci addicional per al nostre client.



  

Títol del cas: Digitalització de factures 

Sector: Logística / Industrial / Tecnologies de Informació

Situació inicial:
• Recepció de 50.000 factures de proveïdors cada any
• Procés de comptabilització tradicional (manual) al seu sistema de gestió
• Arxiu de 50.000 x 5  = 250.000 factures físiques (requeriment legal)

Problemes derivats de la situació actual:
• Procés d’ aprovació intern de factures, lent i difícil de controlar
• Dedicació de recursos interns a tasques administratives amb baix valor 
afegit
• Elevat retard en els tancaments comptables mensuals
• Retard en la presa de decisions estratègiques en funció dels tancaments



  

Títol del cas: Digitalització de factures 

Proposta de solució i projecte realitzat:
Canviar la direcció d’enviament de les factures dels proveïdors del nostre 
client, a un apartat de correus proper al nostre centre de producció.

• Recollida diària, expurgat i digitalització de totes les factures amb 
signatura electrònica reconeguda (AEAT). Extracció de les dades de cada 
factura i incorporació de metadades a la BBDD del client. 

• Incorporació dels PDF de les factures electròniques generades en un 
Gestor documental que funciona dins un servidor en modalitat de hosting i 
accés remot. 

• Crear un Workflow d’aprovació intern de factures a través d’un Gestor 
Documental.

• Objectiu: factura rebuda avui  comptabilitzada en 24 hores.



  

Títol del cas: Digitalització de factures 

Permet:
Automatitzar procés intern de validació de factures
Automatitzar procés d’introducció de dades a BBDD
Agilitzar procés de comptabilització de factures
Reduir molt substancialment el temps de tancaments comptables
Eliminació de factures en paper en substitució de documents electrònics



  

Títol del cas: Definició d’un model de gestió per a la tramitació d’expedients 
electrònics a una corporació local  

Sector: Sector Públic – Corporacions locals

Situació inicial:
• 700 processos de gestió i 2.500 agents que hi participen.
• Nou marc legal i calendaris d’execució a curt termini.
• Procés corporatiu d’anàlisi i millora d’activitats, tràmits i processos que no 
contemplava els documents.
• Gestió eficaç i amb fonaments pel que fa a la documentació en suport paper i 
manca d’experiència a l’àmbit del document electrònic.  

Problemes derivats de la situació actual:
• Manca de criteris i d’un model de requeriments pel que fa a la gestió i tramitació 
del document electrònic.
• Necessitat de depurar i ordenar les unitats de xarxa d’acord amb uns criteris 
d’organització derivats dels instruments de gestió documental (QdC, CC)
• La gestió del document paper limita l’abast i l’eficiència dels recursos posats a 
disposició dels usuaris i dels ciutadans en general.



  

Títol del cas: Definició d’un model de gestió per a la tramitació d’expedients 
electrònics a una corporació local.  

Proposta de solució i projecte realitzat:

• Identificació d’un procés representatiu i de gran volum de producció 
documental.
• Treball conjunt amb les unitats administratives i amb el personal responsable 
de l’ Arxiu General.
• Assessorament en la definició d’un model de gestió i de tramitació de la 
documentació en suport electrònic i també paper, a partir dels estàndards i de 
les bones pràctiques documentals.
• Anàlisi del mapa documental i proposta d’un model de metadades d’acord 
amb les funcions, els agents i els processos representatius estudiats.
• Col·laboració en la construcció d’un model de requeriments per a la selecció 
d’una aplicació corporativa de gestió documental.
• Disseny d’un procés pilot per a validar el model de gestió proposat.



  

Títol del cas: Plataforma de publicació revista de disseny

Sector: Docència

Situació inicial:
• Escola de disseny que edita una revista en suport paper 
• 700 articles d‘ hemeroteca en 3 idiomes
• La WEB de l‘ escola mostra els PDFs corresponents als números nous 
de la revista sense cap funcionalitat addicional. 

Problemes derivats de la situació actual:

• Procés d‘ edició dels nous articles no centralitzat  
• No hi ha difusió a través de la xarxa dels articles d‘ hemeroteca 
• No hi ha funcionalitat de cerca / relació d‘ articles / autors / temes.



  

Títol del cas: Plataforma de publicació revista de disseny

Proposta de solució i projecte realitzat:

1. Digitalització del fons d‘ hemeroteca
- OCR i correcció en 3 idiomes
- Separació d‘ articles
- Estructuració dels articles (Títol, Autor, Biografia, Abstract, cos, ...)
- Aplicació d‘ estils
- Separació i tractament de les imatges

2. Desenvolupament i implantació d‘ un GD que permet

- Gestió del procés d‘ edició de nous articles
- Gestió dels números i articles publicats
- Cerca i recuperació   
- Manteniment dels mestres d‘ autors i categories



  

Títol del cas: Gestió d‘ expedients

Sector: Préstecs hipotecaris

Situació inicial:
• Cicle d‘ expedient molt lent en un mercat de venda per impuls
• Procés deslocalitzat en el que intervenen agents externs
• Necessitat de compartir expedients en diverses delegacions 

Problemes derivats de la situació actual:

• Procés molt depenent de les persones 
• Cicle d‘ operació molt llarg que refreda a molts potencials clients
• No hi ha funcionalitat de cerca / relació / recuperació d‘ expedients



  

Títol del cas: Gestió d‘ expedients

Proposta de solució i projecte realitzat:

1. Digitalització del passiu
- OCR 
- Descripció dels expedients i tipus documentals simples

2. Desenvolupament i implantació d‘ un GD que permet

- Implementar el flux productiu a través de perfils i rols
- Interacció segura amb entitats financeres, tassadors, notaris, ...
- Accés remot i deslocalitzat de les delegacions al fons
- Preservació de les dades econòmiques i de caràcter personal



  

Títol del cas: Proposta de bases de SGD integrat 
Sector: Educatiu

Situació inicial:

•Centre superior de titularitat pública de formació, investigació 
i difusió de les arts escèniques creat a començaments del 
segle XX.
•No existeix un SGD integrat; cada unitat administrativa 
gestiona la documentació que genera d’acord amb els seus 
propis criteris (o sense criteris!)
•L’Arxiu Administratiu és únicament un dipòsit de 
documentació procedent d’alguns arxius de gestió; sense 
pautes ni calendari comuns de transferència; sense garanties 
de seguretat i conservació de la documentació dipositada...
• La documentació històrica de la institució està disgregada 
en diferents unitats. 



  

Títol del cas: Proposta de bases de SGD integrat 
Sector: Educatiu

Problemes derivats de la situació actual:

•Els documents es dupliquen en les diferents unitats 
administratives; i moltes àrees de treball estan ocupades per 
documents. La duplicació de documents va acompanyada, en 
molts casos, de suplicació de processos.

•L’Arxiu Administratiu incorpora documentació duplicada 
procedent dels arxius de gestió; presenta una saturació dels 
espais d’arxivament que exigeix la contractació d’espais 
externs; i genera desconfiança per als arxius de gestió.



  

Títol del cas: Proposta de bases de SGD integrat Sector: 
Educatiu

Proposta de solució i projecte realitzat:

•Anàlisi de la situació de partida mitjançant trobades amb 
responsables i personal tècnic de les diferents unitats de la 
institució.
•Elaboració i presentació de propostes de millora en forma de 
pla estratègic d’actuació immediata.
•Elaboració de les bases de quadre de classificació, calendari 
de conservació i eliminació, i model de metadades per a la 
descripció d’expedients i documents.



  

Títol del cas: Preservació de la memòria institucional… i de 
Catalunya  Sector: Fundació especialitzada en economia

Situació inicial:

•El fons està format per uns 100 metres lineals de documents 
textuals, fotogràfics, i sonors que testimonien l’evolució de la 
institució, i de l’economia de Catalunya. 
•No s’han aplicat polítiques ni instruments d’organització, 
classificació i descripció del fons.
•No existeix cap instrument informàtic de cerca i recuperació 
del contingut del fons.
•No s’han aplicat polítiques ni mesures de preservació i 
conservació del fons. 



  

Títol del cas: Preservació de la memòria institucional… i de 
Catalunya  Sector: Fundació especialitzada en economia

Problemes derivats de la situació actual:

•La manca d’instruments d’organització i descripció dificulta la 
cerca, recuperació i consulta dels documents per part dels 
membres de la Fundació i dels investigadors externs.
•La manca d’eines de consulta en línia limita la difusió del 
fons entre els usuaris potencials.
•En el cas dels documents fotogràfics i sonors, la inexistència 
de mesures de preservació i conservació amenacen 
severament la pervivència del fons.



  

Títol del cas: Preservació de la memòria institucional… i de 
Catalunya  Sector: Fundació especialitzada en economia

Proposta de solució i projecte realitzat:

• Disseny i aplicació del quadre de classificació del fons.
• Digitalització massiva del fons, i tractament físic dels 

originals.
• Disseny i implementació d’un sistema integrat de gestió de 

l’arxiu, amb una solució informàtica que incorpora les 
següents funcionalitats: Administració d’usuaris; 
Administració del work-flow; Catalogació del fons; 
Localització i circulació del fons; Localització i circulació 
del fons; Consulta del fons.

• Proposta de bases de regles de tria, avaluació i 
eliminació.

 



  

DOCTODATA SL

TEL. 93 421 18 24
arende@doctodata.com
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