
 

 

Pangea Database és una aplicació informàtica creada a mida pel Consorci del 

Museu de Ciències Naturals de Barcelona que permet gestionar i documentar les 

col·leccions internes de petrologia, mineralogia i paleontologia.  

En el món digital és imprescindible realitzar la digitalització de les col·leccions 

amb l’objectiu de poder-les gestionar i que aquestes puguin ser accessibles.  

PangeaDB® disposa d’una sèrie d’eines que permeten assolir els objectius 

plantejats: 

Accés: Els usuaris poden accedir-hi mitjançant l’aplicació de Filemaker® 

o bé a través de la pàgina web. 

Tesaurus: L’eina està formada per tesaurus, llistats de termes 

relacionats entre si, de manera que permeten agilitzar el procés 

documental i disminueixen la introducció d’errors. 

Llistats auxiliars: L’ús de llistats permet homogeneïtzar i sistematitzar 

la informació documental.  PangeaDB® disposa de llistats simples, 

permeten escollir un terme, i múltiples, permeten escollir diversos 

termes. 

Arxius: L’eina permet gestionar diferents tipus d’arxius (imatges, 

documents, sons, etc.). També permet generar arxius propis a partir de 

la informació introduïda (etiquetes automatitzades, llistats 

d’ubicacions, etc.). 

Documentació associada: PangeaDB® disposa d’una sèrie de 

documentació que serveix de guia pels usuaris. La guia de 

funcionament descriu totes les funcionalitats del programa i les guies 

de documentació descriuen el procés documental que han de realitzar 

els usuaris. 

Seguretat: Aquest programa disposa de diverses capes de seguretat, 

encriptació de les dades fins, còpies de seguretat diàries de les dades, 

recuperació de dades, traçabilitat de canvis, etc. 

 

Actualment, estem desenvolupant una pàgina web de consulta per fer difusió de 

les dades del programa en obert. 
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