MULTIACERVO
Implementações da versão 17-2

Data: Outubro/ 2011 a Fevereiro/2012

 Melhoria na “Geração de pedidos de compra”
A tela onde se faz a geração de pedidos, a partir das SC´s previamente preparadas, agora passa a
apresentar uma visão prévia dos pedidos a serem gerados, apresentando cada SC e o valor total do
mesmo. O Operador pode selecionar alguns ou todos os pedidos e confirmar sua criação.

 Sugestões de compra.
O próprio operador pode criar uma nova sugestão de compra para um leitor. Este processo é feito no
módulo “Produção” a partir da tela “Solicitações de Compra”.

 Folksonomia.
O texto apresentado ao leitor pode ser modificado pelo bibliotecário.
A alteração deve ser feita a partir da configuração geral “TEXTOFOLKS”

 Visualização de documentos na “Listagem do acervo”.
Tanto no módulo Produção como no módulo Leitor passa a apresentar até 40 itens por página.

 Texto do e-mail para aviso de reserva.
Passa a incluir o texto “Mensagem automática. Por favor nao responda”
Intencionalmente é escrito sem acentuação para minimizar conflitos de codificação.

 Listagem das sugestões de compra.
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Permite selecionar unidade depositária.

 Troca de unidade depositária nos empréstimos.
Esta troca pode ser feito de forma bastante ágil na própria tela de movimentação. Para isto basta
clicar no texto “Operador” existente na tela.
Naturalmente cada operador pode escolher uma dentre as unidades a ele liberadas pelo
administrador do sistema. O operador não poderá incluir novas unidades.

 Lista de itens de um periódico.
Foi incluído a função “Lista de itens de um periódico”.
Esta função é importante nas situações onde várias unidades depositárias cadastram fascículo de um
mesmo periódico, visto que a especificação dos itens é única para todas as unidades. Desta forma
quando uma unidade depositária receber um fascículo, poderá ver rapidamente se este mesmo
fascículo já foi cadastrado em outra unidade. Ao utilizar o mesmo número, toda a sua especificação
bem como seus artigos passam a ser aproveitados.
A função está disponível ao lado do campo “Item” na tela “Lista de fascículos” é a típica seta
“prompt” existente em todo o sistema.

 Estilo de exibição do resultado da consulta.
O MultiAcervo permite que se modifique o conteúdo da coluna “Chamada” no resultado da
consulta. Além da opção original que exibe a classificação junto com o código do autor, pode-se
optar por exibir somente o tipo de documento.
A escolha deve ser feita na configuração geral FORMA-CONS, conforme descrição constante no
próprio sistema.

 Avaliação e comentários dos leitores.
O leitor pode avaliar um documento, indicando se gostou ou não gostou, o mesmo registrar
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comentários particulares sobre o mesmo.
O IC 313 detalha este recurso.

 Empréstimo especial ampliado.
A partir desta versão o empréstimo especial pode ser feito para leitores que possuem restrições no
cadastro ou estão em débito com a biblioteca. Para isso já na tela inicial deve-se indicar que se optou
por fazer empréstimo especial.
Desta forma pode-se emprestar para leitores que estão desativados, possuem multas em aberto ou
itens em atraso.
Como já funcionava anteriormente, somente operadores que possuem permissão específica podem
executar empréstimo especial.

 Lista de fascículos.
Passa a apresentar páginas contendo 20 fascículos, pois para grandes coleções resultava em uma tela
muito grande e, em alguns casos, travava o navegador.

 Controle de renovações
As renovações passam a ser automaticamente identificadas pelo sistema e podem ser recuperadas
em 2 relatórios:
• Listagem dos empréstimos
• Estatística dos empréstimos
Em cada um destes relatórios podem ser selecionados 3 tipos de movimentos:
• Normal
• Especial
• Renovação
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 Arquivo com orientações ao leitor
A biblioteca pode criar um arquivo em formato PDF, ou mesmo em outro formato, que contenha
informações a serem apresentadas aos leitores a partir da tela de consulta. Por exemplo, dicas de
filmes, regulamento da biblioteca, eventos, etc.
Acesse o IC 314 para obter a descrição completa desta função.

 Comprovante de empréstimo e renovação por e-mail
Além dos comprovantes em papel, agora é possível enviar os comprovantes acima para o e-mail do
leitor.
Para ativar esta função deve-se posicionar-se na tela de “Movimentação”, clicar no botão
“Preferências de impressão” e ativar o campo “Enviar e-mail”.

 Mensagem de atenção na tela de consulta do leitor
Caso se deseje apresentar uma figura que desperte a atenção do leitor, juntamente com um texto,
deve-se digitar o texto na configuração MSGATENCAO.
Se o conteúdo desta configuração estiver em branco nem a imagem nem o texto serão exibidos.

