
QUALMED,
UN RESPIR R INTERNET

MIQUEL CARRERAS

ES possibilitats actuals d'lnternet fan molt
dificil gestionar un gran volum d'informa-
cid. Es per aixo que hi ha la necessitat de
generar sistemes de recerca mes selectius
que filtrin la informacio. Un d'aquests sis-
temes es QualMed: una eina de recerca es-
pecialitzada de qualitat.

LA UTILITAT D'INTERNET
EN L'AMBIT PROFESSIONAL

La possibilitat de connectar-se a Internet
sembla la solucio als problemes. Amb Internet
disposare de tota la informacio que necessiti.
Nomes cal escriure la paraula clau: «Qualitat»
en un «buscador» i... sorpresa!, apareixen mes
de 79.000 referencies. Per on comencar? On
es la informacio que jo necessito?

L'allau d'informacio que, en aquest mo-
ments hi ha a Internet fa molt dificil la seva
gestio. Es a dir, el que semblava un avantat-
ge s'ha convertit en un problema. Com se-
leccionar nomes la informacio que a mi
m' i nteressa?

En els darrers anys, a Internet, s'ha publi-

cat gran quantitat d'informacio, la qual cosa

ha creat un caos. La Internet ofereix tot ti-

pus d'informacio per a tot tipus d'usuari,

pero a la vegada transmet a I'usuari un sen-

timent de desesperacio en disposar d'un ex-

ces de Jades i continguts.

S'ha crest una nova necessitat dels usuaris
d'Internet; disposar de bases de dades espe-
cialitzades per arees de coneixement o activi-
tat.

QualMed es aquesta eina de recerca es-
pecialitzada en temes de qualitat. Es I'eina
que ens permet gestionar el caos de la infor-
macio, aprofitant els avantatges que Inter-
net proporciona per establir un centre de re-
ferencia i intercanvi de dialeg i experiencies.

QUALMED: LA GESTIO DEL CAOS

Per aconseguir or-
ganitzar I ' allau d'in-
formacio, les mes
de 79 .000 referen-
cies, des de setem-

bre de 1996, QualMed ha creat a Internet
unes pagines on recull, analitza i estructura
la informacio disponible a Internet o altres
mitjans. Aquesta informacio s'estructura en
els seguents espais:
• «Libro de ruta », per a tota aquella infor-
macio de qualitat que es troba a Internet.

• ((Publicaciones )), arxiu de Ilibres, revistes,
videos, etc. sobre temes de qualitat.

• ((Foro de calidad )), es un espai de debat
de tots aquells temes d'actualitat que
preocupen al professional.

• ((Feria virtual », espai on es donen a co-
neixer empreses, organismes, universi-
tats... que desenvolupen activitats relacio-
nades amb la qualitat.

• ((Noticias , eventos, cursos» que es ge-
neren al voltant de la qualitat.
Es a dir, QualMed es mes que un abusca-

dor», es un club, un espai a Internet on tots
els professionals relacionats amb la qualitat
poden trobar la forma de resoldre els seus
dubtes.

Nomes cal posar I'adreca:

http://qualmed .deinfo.es
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