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Implementações da versão 16-2

Data: Junho / 2011

 Filtro de classificação na estatística dos empréstimos.
Pode-se filtrar rol de classificações. Com isso pode-se analisar a estatísticas dos empréstimos
somente para determinada parte do acervo.

 Comprovante do empréstimo na renovação.
Está disponível mesmo que a renovação tenha sido feita diretamente pelo leitor.

 Consulta online a servidores externos via protocolo Z39.50.
Recurso disponível aos usuários e formado pelas seguintes partes:
Cadastro dos servidores, contendo host, porta, nome do banco de dados e nome base URL.
Tela para consulta e visualização do resultado, disponível na rotina “Consultas & Relatórios”
Obs: Este recurso entrará em fase beta teste antes de ser liberada a todos os clientes.

 Importação de registros Marc.
A importação a partir de registros com protocolo ISO 2709 está liberada também para ambiente
Web, já que antes só estava disponível em ambiente gráfico.
As telas para importação foram simplificadas e seu acesso está mais facilitado.

 Listagem dos documentos sem registro de empréstimos.
Foi incluída a opção de seleção de uma única unidade depositária. Caso esta opção seja utilizada,
somente os documentos que possuir ao menos 1 exemplar na unidade informada serão selecionados
para inspeção.
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 Listagem dos documentos que só possuem 1 exemplar.
Nova opção disponibilizada aos clientes.
Para acessá-la, entre na rotina “Administração”, opção “Listagem de exceções nos documentos”

 Nova informação nas estatísticas dos empréstimos.
Esta estatística passa a imprimir um resumo por turma. Como o campo turma é versátil, pode ser
usado para informar qualquer tipo de dados que interesse ao administrador da biblioteca.

 Estatística dos documentos mais reservados.
Esta nova informação está disponível no sistema.

 Listagem do cadastro de fornecedores.
Esta nova função está disponível também no ambiente Web. Pode ser emitida diretamente a partir da
tabela de “Fornecedores e Entidades relacionada”.

 Listagem do livro tombo.
Esta nova informação está disponível também no ambiente Web.
Para acessá-la, entre na rotina “Administração”, opção “Listagem do livro tombo”.
Como novidade, agora é possível recuperar somente os tombos baixados dentro de um determinado
período.

 Listagem das solicitações de compra (SC).
Foi incluído filtro por centro de custo, por fornecedor e por unidade depositária.
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 Módulo Aquisições.
Foram implementadas diversas melhorias e simplificações, tornando o módulo mais prático de ser
utilizado.
Deve-se considerar, entretanto, que o processo de compras é relativamente trabalhoso. O processo
de selecionar, pedir cotação, escolher fornecedor, gerar e emitir pedido de compra, promover o
recebimento e efetuar a administração geral é trabalhoso e delicado. Desta forma o módulo
“Aquisições” vai herdar esta característica.

 Orçamento para aquisições.
A partir da tabela de centros de custo pode-se informar orçamentos anuais. Uma vez informado estas
verbas, o sistema efetua a administração de forma automática, tanto diretamente nas SCs como na
aquisição dos exemplares e fascículos.

 Quantidade de tentativas para informar a senha correta.
Foi incluído um novo parâmetro: Quantidade incorreta de conexão de operador permitida pelo
sistema. Após essas tentativas mal-sucedidas de informa a senha correta, é suspenso o acesso do
operador do sistema. O processo de liberação do operador suspenso deverá ser realizado por outro
operador privilegiado.
Este novo parâmetro deve ser informado na tela de “Parâmetro do sistema”.

 Log de acessos.
Será opcionalmente gravado no log os registros dos acessos de todos os operadores, para aprimorar
o controle de acesso. Esta gravação deverá ser configurada na tela de “Parâmetros do sistema”.

 Classificação principal do “Tipo de Documento”.
Para casos onde um documento possui mais de uma classificação, deve-se informar qual será a
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principal delas. Este parâmetro deve ser informado no cadastro de “Tipos de documento”.
As opções são 080, 082, 084 ou Variada.
A opção “Variada” será usada para casos onde não existe um padrão. Neste caso o sistema adota o
campo com numeração mais alta.

 Análise do cadastro de leitores.
Esta nova função está disponível também no ambiente Web. Pode ser emitida a partir da rotina
“Movimentação”.

 Numeração seqüencial do código do leitor.
Na tela “Cadastro de leitores” foi acrescentado o botão “Livre”, que permite inserção de novo leitor
com determinação automática do seu código.
Entretanto deve-se atentar para o fato de que o código do leitor é alfanumérico, portanto pode causar
alguns conflitos. Por exemplo, ao se analisar alfanumericamente, o código 9 é maior do que 10, já
que é o primeiro caracter que determina a comparação. Outro exemplo, 850 é maior do que 7900, e
assim por diante.
O ideal, antes de se iniciar a numeração dos leitores, é adotar um padrão, para que todos os códigos
tenham a mesma estrutura. Por exemplo, ano de inserção mais número seqüencial com 5 algarismos:
201100001 ( Primeira sequência do ano 2011).

 Cadastro de locais e setores de trabalho do leitor.
Estes cadastros podem ser utilizados para efetuar classificações adicionais aos leitores. Nas
estatísticas dos empréstimos passa a existir um resumo por local e setor de trabalho.

 Novo filtro na “Listagem do acervo”.
A partir desta versão é possível aplicar filtro por “Categoria para empréstimo”.

