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Lista de leitores
Permite selecionar ativos e inativos ao mesmo tempo.

Aprimoramento do relatório “Análise do cadastro dos leitores”
Agora é impresso no final do relatório a quantidade de novos leitores e a de renovações.

Análise do cadastro de leitores
•
•
•

Permite selecionar ativos, inativos ou ambas as situações.
Permite selecionar uma determinada unidade depositária.
Imprime ao final da listagem das atualizações (primeira parte do relatório) a quantidade de novos
leitores e a quantidade de renovações.

Ordem dos subcampos
Correções em conformidade com AACR2, válido para registro bibliográfico e para autoridades.

Locação de materiais
O sistema permite cobrar uma taxa de locação para determinados tipos de documentos, por exemplo,
filmes em DVD. Para ativar este recurso deve-se informar o valor da locação na tabela de tipos de
documento.
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Tratar dígito verificador em etiquetas já existentes
Foi criado uma nova configuração geral, chamada PREF-ETQTB, para tratar situações existentes em
algumas bibliotecas onde as etiquetas de identificação já existiam nos documentos e possuiam dígito
verificador separado por hífen. O sistema permite optar por considerar ou desconsiderar este dígito
verificador.
Além da configuração o sistema aceita etiquetas que contenham caracteres de edição, tais como o ponto,
e os desconsidera automaticamente.

De / Para em tipos de aquisição
Esta função foi implementada e está disponível, sendo acessada em Tabelas complementares – Tipos de
aquisição.
Sua execução será registrada no log do sistema.

De / Para em tipos de documentos
Esta função foi implementada e está disponível, sendo acessada em Tabelas complementares – Tipos de
documentos.
Sua execução será registrada no log do sistema.

Nova tela para tratamento dos exemplares e fascículos
Para superar dificuldades encontradas nos usos iniciais da tela de exemplares e, principalmente, para
resolver problemas de tratamento de grandes listas de itens, criamos uma nova tela para inserir,
modificar, eliminar e replicar exemplares e fascículos.
As novas telas foram construidas com a idéia de representar a visão do bibliotecário na questão do
tratamento dos exemplares. Ainda que a aplicação continue preservando sua estrutura, que representa a
forma real como os exemplares se apresentam, agora o operador consegue fazer a mesma coisa com
mais simplicidade e com mais clareza.
Um problema técnico que enfrentávamos ocorria quanto um exemplar era formado por mais de 130
itens, casos por exemplos de coleção de fotografias de um determinado evento. O sistema simplemente
cancelava e não permitia a inclusão. Para resolver seria necessário modificar parâmetros de instalação da
aplicação e isto envolve o setor de TI e também acesso ao servidor.
Desta forma a inclusão de exemplares e fascículos tornou-se mais clara e prática.
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Listagem simplificada do acervo
A listagem do acervo, que já existia no sistema, agora permite que a saída seja apresentada de forma
simplificada em relatório. Esta opção foi criada para servir como alternativa nos casos onde se emite
uma listagem muito grande e o servidor Web acaba abortando o processamento devido ao tempo
excessivo.
Nesta saída simplificada são apresentados poucos campos, tais como chamda, título, sub-título, autor ,
quantidade de itens e de vínculos.

Apresentar quantidade de vínculos do acervo
Este recurso apresenta a quantidade de vínculos, sejam internos, externos ou links, existentes no acervo.
Sua apresentação está vinculada ao recurso “Listagem do acervo”, mas somente quando a saída
escolhida é o relatório simplificado.

Novo filtro na listagem de exceções nos documentos
Agora é possível selecionar um período de inserção de documentos.

Aprimoramento da função “Replicar leitor”
Agora é possível informar o novo nome e novo e-mail antes de gravar o novo leitor. Além disso o
código será atribuido automaticamente caso a numeração seja sequencial. E campos exclusivos como
CPF, foto e número da identidade são iniciados em branco.

