IMPLEMENTAÇÕES DA VERSÃO 22.1

Data: De Março/2017 a Fevereiro/2018.
 Estilo de catalogação por operador
O sistema permite que cada operador escolha o seu estilo preferido para catalogação. As opções são
“Campo a campo” e “Quadro de campos”. Para escolher, deve-se clicar no ícone “Preferências do
operador”.

 Listagem das penalidades em formato Grid
A listagem das penalidades, tanto em aberto como baixadas ou ambas, pode também ser
apresentada em formato Grid. Este formato apresenta só uma linha por registro e é ideal para ser copiado
e colado em planilhas eletrônicas.

 Emitir “Nada consta” e já desativar o leitor
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O sistema passa a permitir que o leitor se torne inativo logo após a emissão do relatório “Nada
consta”. O operador deve informar se esta ação deve ser executada.
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 Formato de apresentação “Trabalhos acadêmicos”
Este formato foi criado para apresentar, conforme a norma 6023, os documentos do tipo tese, dissertação
e outros trabalhos acadêmicos. O diferencial mais importante é que usa o campo 502a do Marc 21 (Nota
de dissertação ou tese).
AUTOR. Título do trabalho: subtítulo (se houver). Ano de apresentação. Número de folhas. Tipo de
trabalho (grau e área de concentração). Instituição, local.
MEDEIROS, Joaquina Barbi. As estratégias culinárias para número grande de pessoas : Só para
famílias. 2015. 39 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Gastronomia) - Faculdade
Educacional Cachoeira. Joinville, 2015

 Instantâneo
É a mensagem a ser apresentada na tela de consulta geral, com uma informação importante e que deve
ser lida por todos os leitores que acessarem o portal do leitor. A tela aparece em um local e num formato
que é lida instintivamente por qualquer pessoa.
Nesta versão simplificamos o acesso a tela onde se informa este texto.
 Entrar na tela de Mensagens
 Clicar no botão Instantâneo

 Exceções por tipo de leitor e turma
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Dois tipos de exceções podem ser criadas para a relação Tipo de leitor x Turma:
 Duplicar o prazo dos empréstimos
 Definir um dia da semana específico para as devoluções.
Para acessar este recurso, deve-se entrar em “Movimentações” – “Tipos de leitores” – “Exceção”

 Classificações adicionais para os leitores
Tem como objetivo reunir os leitores em diferentes categorias. Com as classificações, podemos
criar visões diferentes do cadastro de leitores.
Este recurso permite que se criem diversos tipos de classificação e, dentro de cada tipo,
diferentes códigos de classificação. Com isso o número de classificações é ilimitado.
Por exemplo, pode-se criar os cinco tipos abaixo, dentre outros:
 Instituições de ensino
 Cor
 Etnia
 Profissão
 Especialidade
E vários códigos para cada tipo:
 Instituição de ensino:
o Escola Rui Barbosa
o Escola João Colin
o Escola Técnica Pensa-B
 Profissão:
o Médico
o Advogado
o Dentista
E assim por diante.
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 Comprovantes de retirada e devolução por e-mail
Caso se opte pelo envio exclusivamente por e-mail, não será mais exibido o arquivo pdf. Isto
torna mais ágil a emissão.
Algumas exceções poderão existir na devolução: Se houver necessidade de imprimir documentos
de cobrança de multa ou tíquete de reservas, então o arquivo será exibido e o e-mail será enviado
ao mesmo tempo.

 Impressão dos valores de multas no comprovante de devolução
Esta opção pode ser ativada nas “Preferências de impressão” e apresenta os valores de multa nos
comprovantes acima, seja na forma impressa ou por e-mail.
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 Subcampo com sequencia hexadecimal automática
O sistema passa a permitir que um subcampo receba conteúdo sequencial definido
automaticamente e apresentado em formato hexadecimal.
A necessidade surgiu em uma biblioteca técnica onde a chamada era formada por 3 descritores e
o quarto conteúdo deveria ser sequencial. Para reduzir o tamanho do conteúdo, facilitando
etiquetagem e visualização, optou-se por apresentá-lo em formato hexadecimal.
Exemplos: 1, 2, 3, ..., 8, 9, a, b, c, d, e, f, 10, 11, 12, ...., 19, 1a, 1b, e assim por diante.
Este recurso pode ser ativado para todos os dicionários ou para um dicionário específico.
Para ativá-lo, deve-se abrir o dicionário de campos, encontrar o subcampo desejado e informar
que sua forma de entrada é “Sequência hexadecimal”.

 Parametrizar empréstimo em aberto na integração com sistema
financeiro (web service)
O sistema permite indicar se um empréstimo que ainda não esteja em atraso deve ser considerado
como pendência ou não.
Esta configuração surgiu em um período de rematrícula onde o sistema financeiro checava de
forma online a situação do aluno. As vezes ele tinha um empréstimo mas ainda estava dentro do
prazo permitido para devolução, então a biblioteca informava que isto não era considerado
pendência. Por outro lado, se um aluno trancasse matrícula esta situação era considerado
pendência.
Então o parâmetro acima pode ser ativado somente em período de rematrícula.
Para parametrizar deve-se entrar no cadastro de unidades depositárias.

 Listagem dos empréstimos por turma com novo layout
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Na listagem acima um novo layout foi criado quando se ordena os dados por turma. Este novo
layout é ideal para se apresentar de forma mais organizada e destacada os empréstimos de uma
6
determinada turma.

 Novo layout para etiquetas de identificação (código de barras)
Pode-se optar por dois layouts na etiqueta acima:
o Com detalhes
o Sem detalhes
A etiqueta com detalhes apresenta mais dados, tais como título e chamada, entre outros.
A etiqueta sem detalhes apresenta apenas nome da instituição (ou da unidade depositária) e o
número de tombo nos dois formatos: código de barras e numérico decimal.

 Categorias de leitores
Uma nova classificação passa a existir para os tipos de leitores: Categoria de leitor. A categoria é
um agrupamento para tipos de leitores.
Por exemplo, colégio e faculdade.
Desta forma podemos ter alunos do colégio e alunos da faculdade, professores do colégio e
professores da faculdade e assim por diante.
Para acessar a relação das categorias de leitores deve-se entrar na tela “Tipos de leitores” e clicar
no botão correspondente.
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 Feriados por categoria de leitor
O sistema passa a permitir que se criem feriados diferentes para cada categoria de leitor. Desta
forma podemos ter, por exemplo, calendários acadêmicos diferentes para colégio e para
faculdade.
O acesso aos feriados é feito através da tela de movimentação (empréstimos).

 Data limite para devoluções por categoria de leitor
Cada categoria de leitor pode ter, também, uma data limite para devoluções. Desta forma pode
dizer, por exemplo, que as devoluções para o colégio devem ser feitas até 5 de dezembro e para a
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faculdade até 18 de dezembro.
Para informar a data limite, deve-se seguir os passos:
o Rotina movimentação > Tipos de leitores
o Botão “Categoria de leitores”
o Editar a categoria de leitor desejada
o Informar a data no campo “Limite devolução”.

 Permitir empréstimo para o mesmo dia E para fim de semana
Uma nova opção na tabela de “Categorias para empréstimo” permite que se configure um
empréstimo nas seguintes condições:
o Devolver no mesmo dia se for um dia normal
o Devolver no próximo dia útil se for véspera de feriado ou fim de semana.
A configuração é feita no campo “Véspera feriado/fim de semana”, usando a opção “Estender”.

Quando o sistema identifica esta opção faz automaticamente o tratamento acima. Mas para que a
parametrização esteja correta deve-se observar o seguinte detalhe nas configurações para empréstimo:
o O tipo de prazo de ser por “Dias” (úteis ou corridos)
o A quantidade de dias deve ser zero.

 Zerar contagem das renovações na biblioteca
O sistema passa a permitir que a contagem da quantidade de renovações efetuadas por um leitor
seja reiniciada (zerada) quando se faz a renovação diretamente na biblioteca.
Desta forma pode-se permitir, por exemplo, que um leitor renove 3 vezes via internet, faça a
quarta renovação no balcão da biblioteca e tenha direito de renovar mais 3 vezes via internet.
Para ativar esta opção, deve-se informar “Sim” no campo “Zera contagem renovação na
biblioteca”, dentro da “Categoria para empréstimo” desejada.

 Limpar mensagens de bloqueio, alerta e recado
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Foi criado um botão, denominado “Apagar”, que limpa facilmente a mensagem.
Esta função não está disponível para o leitor.
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 Função “Minhas anotações”
Foi criado um recurso onde o leitor registra anotações pessoais, sendo que somente ele possui
acesso ao texto.
Todos os controles pertencem a ele: registrar, modificar, ler e apagar.

 Disponibilizar campos Marc 21 para intercâmbio
O bibliotecário pode configurar para que os campos dos documentos não sejam apresentados em
forma que permita intercâmbio.
Isto pode ser útil quando se obtém uma base de dados que não está totalmente dentro das normas
da biblioteconomia e não se deseja disponibilizar para outras bibliotecas.
Para configurar este recurso, deve-se acessar a configuração geral “WEB-PREFER” e informar S
ou N na posição adequada, conforme orientações existentes na própria tela.

 Recuperar documentos que não possuem exemplar
O sistema passa a prever documentos essencialmente digitais, onde não existe o exemplar físico.
Para que a pesquisa os recupere com sucesso, deve-se configurar o “Tipo de documento” e
informar “Não” no campo “Exige exemplar para recuperar”.
Esta situação é indicada para recursos eletrônicos.

 Consulta por semelhança entre termos
Este novo recurso permite ampliar o poder das recuperações ao buscar documentos com termos
que se assemelham ao argumento de pesquisa. Por exemplo, o leitor pesquisou o termo Vitor e o
sistema recuperou Vitor, Victor, Vitória, Viktória e outros semelhantes.
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Um algoritmo próprio do MultiAcervo compara os termos e determina um percentual de
semelhança. O bibliotecário, por sua vez, parametriza o percentual mínimo para que um
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documento seja recuperado. Por exemplo, semelhanças acima de 93% são recuperadas.
Para usar esta nova pesquisa, o caractere interrogação ( ? ) deve ser usado, sendo que isto pode
ser feito de duas maneiras:
o Na pesquisa simples, o leitor pode simplesmente marcar um campo “Usar semelhança”.
o Nas pesquisas simples, avançada e por legislação, o leitor pode usar o caractere ? ao fim
de cada termo que deseja usar semelhança.




Se o leitor marcar o campo “Usar semelhança”, todos os termos da expressão serão
tratados desta forma.
Se o leitor marcar determinados termos, somente estes terão este tratamento.

Existe uma tela, na rotina de Consultas, onde o bibliotecário pode estudar o comportamento do
algoritmo de semelhanças para pode encontrar o melhor percentual mínimo para o seu caso. Esta
tela chama-se “Metadados: Análise de semelhanças”.
O percentual mínimo a ser usado nas pesquisas pode ser informado na configuração geral
SEMELHANTE.
Possivelmente este tipo de pesquisa demorará um pouco mais do que as demais pesquisas, pelo
fato de não se usar índices de pesquisa na obtenção dos termos semelhantes. Este tempo
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dependerá da capacidade de processamento da máquina e do tamanho e tipo da base de dados.

 Aprimoramento na cestinha de seleção
No resultado da consulta foi alterado o comportamento da “Cestinha de seleção de registros”. O
sistema agora mantem os itens na cestinha mesmo depois de realizado novas pesquisas com
outras expressões. A cestinha só é esvaziada quando se sai da tela e entra nela novamente.

 Empréstimo sem autenticação por tipo de leitor
Será possível emprestar sem exigir autenticação do leitor, conforme configuração na tabela de
“Tipos de leitores”. Assim, todos os leitores desta categoria estarão dispensados da autenticação,
seja por senha ou por biometria.

*** Fim do documento ***
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