
REXISTROS DE USUARIOS DUPLICADOS

Introdución

Aínda que non deberan existir, en ocasións atopamos rexistros de usuarios duplicados
na nosa base de datos. 

Os que temos actualmente, na meirande parte, son froito de problemas na fusión 
dos usuarios ocasionados pola incorporación de novas bibliotecas ao noso catálogo.

Noutros casos se deben a erros humanos. Para evitar estes últimos casos : 

-Por unha banda é fundamental facer correctamente as buscas para 
comprobar se xa existe ese usuario na base de datos, é dicir, comprobar 
tanto na nosa biblioteca, coma noutra calquera. Lembramos como buscar :

*Busca en toda a base de datos : 

*Busca na túa biblioteca : 

-Por outra, tamén hai que ter moito coidado ao introducir os datos do 
usuario (especialmente o NIF/NIE) para evitar erros.
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Rexistros duplicados. Procedemento a seguir

No caso de atoparen rexistros duplicados procederemos como segue : 

Paso 1. Decidir que carné é o válido e cal non. Teremos que tomar unha 

decisión sempre e cando non estea xa claro co aviso prevalente : “Carné con 

acceso a GaliciaLe. Non borrar, este carné prevalece sobre os outros”. 

Paso 2. Trasladar datos do descartado ao válido

Paso 3. Actualizar datos de contacto

Paso 4. Trasladar o número de carné descartado desde o campo Pasaporte ao 

de Nota interna poñendo : “Carné fusionado co número xxxx”.

Paso 5. Se ningún dos rexistros ten acceso a GaliciaLe, hai que darllo ao que 

escollamos como válido

Paso 6. Preguntarlle ao usuario en que biblioteca quere quedar inscrito

Paso 7. Eliminar o carné descartado

 
Principios a respectar : 

◦ o acceso a GaliciaLe
◦ a elección da biblioteca que desexe o usuario

Procedemento paso a paso

Paso 1. Decidir cal é o rexistro válido e cal é o que descartamos.

A orde de prevalencia dos rexistros será a seguinte : 

 1º. Acceso a GaliciaLe. O válido será o rexistro de GaliciaLe. 

Se algún dos rexistros xa ten unha mensaxe de prevalencia, a decisión está 
tomada : 
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Este rexistro non se pode borrar, debe ser o que escollamos como válido porque
ten acceso a GaliciaLe. O usuario xa ten as credenciais, mesmo pode ter 
préstamos de libros electrónicos.

Se non se pode aplicar este criterio (ningún dos 2 teñen o acceso ou os 2 teñen acceso) 
usaremos o seguinte e así sucesivamente.

2º. Nos quedaremos co rexistro que teña unha nota de : “Carné perdido...”

Carnés con nota de perdido :

3º. En ausencia de nota de perdido nos quedaremos co rexistro que se 
corresponda co carné físico que teña o usuario, comprobando antes que funcione 
en Koha.

4º. Se non podemos usar o anterior criterio ou o carné non funciona en Koha, nos 
quedaremos co que teña un historial de lectura do ano en curso.

5º. Se non é posible aplicar os anteriores criterios, nos quedaremos co rexistro 
máis recente.

Paso 2.  Trasladar os datos desde o rexistro descartado ao válido.

Para facelo hai que situarse no rexistro válido :
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Trasladaranse datos coma os préstamos activos, historial de circulación, imaxes, notas ou
preferencias de mensaxería : 

Se a categoría do usuario nalgún dos carnés é algunha das citadas a continuación 
debemos conservarlla no carné válido : 

 A1 (adulto con préstamo 3D)
CLU (membro club de lectura)
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CLI (membro infantil club de lectura) 
SHA (socio de honra adulto) ou 
SHI (socio de honra infantil) 

Paso 3 . Actualizar os datos de contacto.
 
Podemos facelo preguntando ao usuario, ou ben copiando e pegando os teléfonos e o 
enderezo desde o carné máis actual ao válido.

Paso 4. Trasladar o número de carné descartado 

Unha vez se fusionan os rexistros o número do descartado queda no campo Pasaporte ou

outra identificación, debemos poñelo noutro lugar para que non haxa confusións. 

Porémolo en Nota interna indicando : “Carné fusionado co número xxxx”.

Paso 5. Se ningún dos rexistros ten acceso a GaliciaLe, hai que darllo ao que 
escollemos como válido.

Lembramos que para facelo hai que Editar o rexistro do usuario, no apartado Usuario 
OPAC/Staff, escolleremos a opción máis adecuada (ver documento Dar acceso a 
GaliciaLe 16/01/2019 enviado desde o Servizo) : 

Paso 6. Cambiar de biblioteca o usuario se o rexistro escollido como válido 
non é da biblioteca que el escolle.

O máis aconsellable é que escolla a biblioteca que máis use.
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Paso 7. Eliminar rexistro descartado
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