MULTIACERVO
Implementações da versão 19 - Completa

Data: Fevereiro / 2014

Tela de detalhes dos empréstimos
Passa a exibir a matrícula do leitor e sua quantidade de itens emprestados.

Gestão de doações
Permite registrar as doações, tanto de entrada como de saída, emitir formulários para assinatura das
partes envolvidas e emitir relatórios estatísticos.

Controle de arquivos
Os tipos de documentos passam a diferenciar dois tipos de acervo: Bibliográfico e Arquivo
(documental).
Caso sejam do tipo Arquivo, seus documentos podem utilizar os campos previstos na NOBRADE
(Norma Brasileira de Descrição) e possuem alguns novos campos de controle:
• Número da caixa
• Prazo de permanência no arquivo, em anos.
Ainda que sejam do tipo Arquivo, podem utilizar todos os campos do Marc 21. Desta forma pode-se
utilizar uma combinação de campos para preservar os padrões e efetuar uma descrição completa de cada
documento.
Alguns novos relatórios passam a estar disponíveis:
• Aviso de mudança de idade
• Documentos ordenados por caixas
• Etiquetas para caixas
• Etiquetas para documentos ( Em tamanho maior do que as etiquetas para documentos
bibliográficos)
A consulta, tanto básica como avançada, também foi alterada e agora permite que se selecione o tipo de
acervo: Bibliográfico, Arquivos ou Ambos.
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Documento padrão
Para ampliar a flexibilidade no uso deste recurso, o número do documento padrão passa a ser diferente
para cada tipo de documento. Com isto, como exemplo, podemos ter um documento padrão para livro,
outro para DVD e outro para Arquivos.
O documento padrão é usado para que alguns campos do registro bibliográfico sejam assumidos
automaticamente.

Stop Words
Stop Words, pode ser traduzido de uma forma livre como “Palavras de parada” e representam palavras
que podem ser desprezadas pelo motor de pesquisa por serem consideradas irrelevantes. Exemplos são
artigos ( a, as, o, os ) e preposições (de, em ,...)

Tela de baixa de penalidades
Pode-se usar a configuração geral DIALOG-BXA para configurar a impressão do recibo. Pode-se iniciar
a caixinha de confirmação como marcada ou desmarcada.

Cadastro de leitores
Novos campos estão disponíveis:
• Nome do pai
• Nome da mãe
• Nome do cônjuge
• Complemento do endereço
• Optar entre CNPJ e CPF

Eliminação de leitores
Passou para a rotina de Movimentação e foi ampliado os critérios para seleção de registros. Toda
eliminação passa a ser registrada em log.
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Listagem de leitores
Permite selecionar ativos, inativos ou ambos e selecionar a impressão do campo Turma ou da Validade.

Listagem do acervo por curso e disciplina
A opção já estava disponível, em formato html, na opções do módulo leitor. Agora passa a estar também
disponível em relatório convencional. Nesta nova opção pode-se agora selecionar todas as disciplinas de
um mesmo curso.

Listagem de duplicatas
Exibe todos os fascículos registrados como duplicatas, isto é, aqueles que possuem mais de um
exemplar.

Senhas criptografadas para os leitores
As senhas dos leitores passam a ser criptografadas. Esta criptografia é feita de tal forma que é
impossível obter seu valor real. Quando o MultiAcervo confere a senha, ele usa o mesmo algoritmo e
criptografa a senha digitada, comparando-a então com a que está gravada.
Com isto o MultiAcervo passa a adotar padrões mundiais de segurança e moderniza esta importante
função.

Função “Esqueci minha senha”
Como não se pode mais obter a senha de um leitor, esta função foi modificada. Caso o leitor tenha
esquecido sua senha, ele pode executar os seguinte procedimentos:
• No módulo Leitor informar seu código (matrícula) e clicar no botão “Esqueceu a senha”
• Aguardar o recebimento do e-mail que será enviado para o seu endereço
• Abrir o e-mail e clicar no link de confirmação. Com isto ele receberá uma nova senha, aleatória.
• Preferencialmente alterar a senha conforme suas preferências
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Múltiplos repositórios digitais
Os vínculos externos são armazenados em repositórios digitais. O MultiAcervo permitia que se
utilizasse 01 (um) repositório digital de forma mais efetiva, isto é, com seu endereço previamente
cadastrado para que nos documentos fosse necessário informar apenas o nome dos arquivos.
Agora o sistema permite que se utilizem diversos repositórios digitais diferentes.
O cadastro dos repositórios, com seus endereços, está disponível na rotina “Tabelas relacionadas”,
enquanto que o nome dos arquivos continua sendo informado na opção “Vínculos” dos documentos.
A diferença na tela de vínculos é que, quando se selecionar repositório digital, deve-se indicar qual o seu
número de cadastro.

Novas opções para as etiquetas
Pode-se escolher 02 (dois) subcampos quaisquer do registro bibliográfico para utilizar nas etiquetas. Por
exemplo, para DVD pode-se usar o campo 300a para imprimir a duração do filme.

Nome da biblioteca na etiqueta de identificação
Foi criado na tabela de unidades depositárias um novo campo que permite escolher o nome a ser usado
na etiqueta de código de barras: Pode-se optar pelo nome global ou pelo nome da unidade depositária. O
nome global é o que aparece no menú principal do sistema.

Data da inclusão de vínculos internos
A data em que um vínculo interno for inserido na base será registrada automaticamente pelo sistema.
Esta data não será mais modificada.
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Quantidade de vínculos na listagem do acervo
Quando a saída da “Listagm do acervo” for para “Relatório simplificado”, será possível selecionar o
período de inserção de vínculos. Um exemplo de uso para este recurso seria: “Quantas imagens foram
registradas no sistema no mês passado?”

Análise do cadastro de leitores
Este relatório, que também serve como uma listgem de leitores, agora permite seleção de registros pelo
campo “Data da validade”.
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Permissões para acesso ao cadastro de leitores
Foi acrescentado o direito “DIR0002-Visualizar cadastro leitores”, em adição ao direito DIR0007 –
Modificar leitores”. Com isto pode-se criar um perfil onde um operador pode pesquisar o cadastro de
leitores mas não pode modificá-lo.

Utilitário para reiniciar senha dos leitores
Foi criado um utilitário, denominado iniciarsenhaleitores, que faz com a senha de cada leitor seja
setada com o seu próprio código de cadastrro.
O utilitário permite que o processamento seja feito para um determinado, ou para todos, tipo de leitor.

Utilitário para acertar detalhes dos empréstimos
Houve uma situação onde, por falha em procedimento humano, os dados dos empréstimos ficaram
duplicados dentro do banco de dados. Para isso foi criado um utilitário que primeiro exporta e em
seguida importa os dados. No momento da importação os registros duplicados são ignorados.
O nome do procedimento é acertaremprestimos.

Novas funcionalidades na “Lista de leitores”
a) O número da unidade depositária inicia com zero se o operador tiver acesso a duas ou mais
delas. Caso contrário inicia com o número da unidade depositária a que tem acesso.
b) Na tabela onde são apresentados os leitores foi incluida uma coluna intitulada “Reservas”, que
mostra a quantidade de reservas ativas que o leitor possui. E, ainda mais, ao clicar no número
aparece uma nova tela onde as reservas são exibidas em detalhes e podem ser desativadas.
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Maior agilidade nas devoluções
Para garantir emissão de comprovantes de devolução sempre pertencentes ao mesmo leitor, o sistema
exigia que se clicasse no botão “Limpar”. Agora isto é opcional.
Quem determina se continua ou não sendo necessário este procedimento é o parâmetro “Imprime
comprovante de devolução” da configuração DIALOG-DEV. Se ele estiver igual a “S” então continua
sendo exigido, enquanto se estiver igual a “N” não será exigido.
Nos casos de devolução em massa, quando ocorrer a mudança de leitor o sistema limpa a lista de tombos
devolvidos, avisa que mudou o leitor e inicia novo ciclo.
Para as bibliotecas que fazem a emissão do comprovante de devolução, o procedimento continua o
mesmo.

Maior destaque para aviso de multas nos empréstimo
A mensagem que indica que o leitor possui multas em aberto, na tela de empréstimo, passa a ser
apresentada em letras vermelhas.
Caso ele não possua multas em aberto, o aviso é emitido com cores e tonalidades iguais aos demais
campos da tela.

Controle para reenvio acidental de avisos de informativos
O sistema passa a controlar, e impedir, que o programa denominado “hoje”, que envia avisos de atraso,
vencimento e aniversários, seja executado mais de uma vez no mesmo dia.
Caso isto ocorra, uma mensagem de erro é apresentada nos registros de informativos.
A configuração que efetua este controle é a DATA-AVISO, que registra a data do envio mais recente.
Para fins de testes, pode-se alterar manualmente a configuração.
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Novas preferências para leitura de etiquetas
Em situações onde a etiqueta já havia sido impressa por outros sistemas, pode ocorrer delas possuirem
algum caracter que deva ser ignorado. Para isto a configuração PREF-ETQTB (Preferências para
etiquetas com número de tombo) passa a incluir mais um parâmetro: Número da coluna inicial dos
caracteres a ignorar.
Caso se informe 00 (zero) nada será ignorado.

Permissão para renovação nos tipos de documentos
Na tabela de tipos de documentos foi criado o campo “Permite renovação”. Caso seja informado a opção
“Não” os documentos deste tipo não poderão ser renovados.

Novos campos para uso nas etiquetas de lombada
Os seguintes novos campos estão a disposição:
• 090a – Número de classificação
• 090b – Número de Cutter
• 090c – Complemento (Ano / Iniciais do título / Sobrenome do autor)
• 090d – Outras indicações
Estes campos usam o número 09X, que o Marc 21 disponibiliza, de forma opcional, para números de
chamada local.

