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1 iArxiu: Millores Juny 2015 

1.1 Identificació versió 

Versió: 2.12.2 

Data desplegament: 11/11/2015 

1.2 Descripció millores 

A continuació us detallem les millores i correccions realitzades en els darrers mesos 
i que s’han inclòs a la nova versió desplegada el passat 11 de novembre de 2015 a 
l’entorn productiu del Consorci AOC: 

 Incorporació usuari que realitza el preingrés quan es consulta un Paquet 
d’Informació d’Arxiu (PIA) 

 Millores cercador de sèries documentals  

 

1.3 Incorporació com a metadada de l’usuari que realitza el 
preingrés d’un PIT mitjançant la web de referència 

1.3.1 Objectiu 

Incorporar com a metadada, en la pantalla de consulta d’un PIA, l’usuari que ha fet 
el preingrés del Paquet d’Informació de Transferència (PIT). Actualment, només es 
mostrava l’usuari que feia l’ingrés. 

Aquesta funcionalitat només està operativa per aquells ingressos que es realitzen 
mitjançant la web de referència. 

1.3.2 Solució proposada 

Per incorporar aquesta dada s’ha ampliat el model de metadades i s’ha afegit una 
nova metadada anomenada “preingestUser” a la secció de metadades AMD del 
PIA. 

A nivell visual s’ha incorporat a la pantalla de detall quan es consulta un PIA: 
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També quan es descàrrega l’informe d’evidència apareix l’usuari que ha fet el 
preingrés: 

 

I quan es descarrega el PIC en format XML apareix aquesta metadada: 
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1.4 Millores cercador sèries documentals 

1.4.1 Antecedents 

Quan un usuari volia cercar els PIA mitjançant el cercador bàsic i avançat, el camp 
desplegable que contenia les sèries documentals podia tardar molt en carregar-se 
quan hi havia moltes sèries documentals donades d’alta. 

Per evitar aquests problemes de rendiment s’han realitzat un conjunt de canvis per 
optimitzar-ne el seu ús. 

A més a més, quan l’usuari que volia consultar PIA era un administrador d’ens no 
podia escollir o destriar la cerca en funció del fons documental. 

1.4.2 Solució proposada 

Per tal de millorar el processament del camp desplegable de les sèries documentals 
en el cercador bàsic i avançat s’han fet els següents canvis: 

1.4.2.1 Filtrar la cerca per fons documental 

S’ha afegit la possibilitat de seleccionar el fons documental quan l’usuari és 
administrador d’ens. En la resta de casos els camps de selecció d’ens i fons 
apareixen ja marcats i no es poden modificar. 
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1.4.2.2 Millores cerca bàsica 

En el cas de la cerca bàsica els canvis que s’han introduït són els següents: 

 

 S’ha canviat el camp de tipus “select” estàndard per un altre de tipus 
“select2” que incorpora un camp de text per poder fer cerques dinàmiques 
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sobre les opcions existents en aquest desplegable. Amb aquesta opció 
l’usuari pot anar escrivint el nom de la sèrie documental i en funció del que 
s’escrigui l’eina va proposant les sèries que contenen els caràcters que 
s’han indicat 
El nombre màxim de sèries que es mostrarà serà de 50 ordenades 
alfabèticament. 

 

 Si l’ens/fons documental conté més de 50 sèries documentals l’aplicació 
t’avisa que no es mostren totes. En aquests casos, l’usuari pot escriure en el 
camp de text i, en el cas, que no es mostri la sèrie documental (perquè no 
apareix en les 50 primers resultats) l’usuari pot fer ús del cercador clicant a 
la lupa 
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 En el cercador de sèries documentals, l’usuari pot cercar per text o per codi 
de classificació i també pot navegar per paginació. Un cop seleccionada la 
sèrie documental t’apareixerà seleccionada en el desplegable i ja es podrà 
fer la cerca. 
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1.4.2.3 Millores cercador avançat 

En el cas dels vocabularis “voc_expedient” i “voc_document” que contenen el camp 
de metadada codi de classificació s’han afegit la possibilitat de cercar per aquest 
camp mitjançant el mateix funcionament que pel camp sèrie documental. És a dir, 
tindrà un camp desplegable amb els valors i la possibilitat d’escriure. 

 

1.5 Correccions menors 

 S’ha corregit un bug que impedia eliminar usuaris de l’ens. 

 

 

 


