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AFASTAM
MENTOS: A inclusão e exclusão dee afastamenttos é restrita às chefiass. A versão atual está
permitind
do ao auxiliaar fazer isso
o pela consuulta, mesmo
o sem acesso à rotina nno menu latteral. Esta
situação será corrigiida na próxxima versãoo. Os afastaamentos inseridos man ualmente devem
d
ser
padronizaados: SIGLA DA BIBLIOTE
ECA. N. DO EEXEMPLAR e DATA DO DÉBITO dia/m
mês/ano.
BLOQUEIO POR CARTTEIRA VENCIIDA: Algunss usuários vie
eram com bloqueio do ssistema ante
erior. Este
V
do ccadastro que
e liberamos para
p os operradores.
bloqueio pode ser tiraado na aba Validade
PARA INCLUSÃO DO CUR
RSO DO USU
UÁRIO: Só será
s
possívell depois quee for feita a integração
i
CAMPO P
com o sisttema acadêm
mico.
CONFIRM
MAÇÃO DO EMPRÉSTIMO
E
O SEM A DA
ATA DA DEVO
OLUÇÃO: Se
erá aberto uum atendime
ento junto
ao forneccedor para melhorar
m
a viisualização dda informaçãão na finaliza
ação do cadaastro. Nossa sugestão:
consultar o exemplar em Circulaçã
ão de Materriais >> Consulta >> Exem
mplar.
CONSULTTA AO HISTÓ
OS: O histtórico pode ser visualizzado e imprresso pelo
ÓRICO DE EMPRÉSTIM
E
operador. Caminho: Circulação de
d Materiais >> Consulta >> Usuário
DUPLICID
DADE DE CAD
DASTRO: A duplicidade
d
é conseqüên
ncia dos erros existentes no sistema anterior.
a
É
fundamen
ntal que sejaa feita uma verificação
v
d os dados do cadastro do
o usuário parra que inconsistências,
principalm
mente CPF e e‐mail errado sejam coorrigidas. No
o Pergamum
m o código d o usuário é o seu CPF
dele. O sistema não permite a alteração
a
do código, me
esmo que o número do CPF seja co
orrigido no
ário fazer noovo cadastro e unificar o cadastro anntigo com o novo. Em
cadastro. Nestes casos é necessá
ma não conse
egue unificarr, então é ne
ecessário informar ao Suuporte para as
a devidas
alguns casos o sistem
correçõess.
DUPLICID
DADE DE OB
BRAS NA IN
NTERFACE:

Mesma situ
uação do ca
adastro de uusuários. Necessário
N

informar ao Suporte para
p
as devid
das correçõees.
AUTOMÁTICO
O DE COBRA
ANÇA: Os paarâmetros do
o sistema esttão corretoss. Necessário
o observar
E‐MAIL A
junto aos usuários.

UNIV
VERSIDAD
DE FEDERA
AL FLUMIN
NENSE
SUPERINTEND
DÊNCIA DE
E DOCUMENTAÇÃO
O
E‐MAIL D
DE CONFIRM
MAÇÃO NO ATO
A
DA REN
NOVAÇÃO ONLINE:
O
O sistema já eestá enviand
do, com o
assunto In
nformação – Renovação.
EMPRÉSTTIMO DE EXEMPLARE
E
S DE TÍTU
ULOS CADA
ASTRADOS QUE APARRECEM COM
MO NÃO
CADASTR
RADOS:

Pro
ovavelmente
e são erros de parâme
etro do em
mpréstimo.

Necessário printar a

mensagem
m de erro e enviar
e
para o suporte.
ETIQUETA
AS DE BARRA
AS E LOMBA
ADA: Dificulddades com a impressão devem
d
ser innformadas ao
o suporte.
MATERIA
AIS QUE CON
NSTAM COM
MO NÃO CAD
DASTRADOSS NA UNIDA
ADE: Provavvelmente são
o erros de
parâmetrro do emprésstimo. Necessário printaar a mensage
em de erro e enviar para o suporte.
PERGAMU
UM X IdUFFF: O projeto de integraação com o sistema aca
adêmico da UFF via IdU
UFF, ainda
precisa seer desenvolvvido com a árrea técnica dda STI.
RELATÓR
RIO DE LIVR
ROS BAIXADOS (DEVOLU
UÇÃO) ‐ CO
OM DADOS COMO DATTA, UNIDAD
DE, ETC. :
Relatório número 68.
RELATÓR
RIOS POR CURSO: Só será possível deepois que forr feita a integ
gração com o sistema accadêmico.
RENOVAÇ
ÇÃO DE LIVR
ROS COM DATA VENCID
DA: Não é um
u comporttamento espperado do sistema. O
suporte d
deverá ser co
omunicado co
om print de telas, caso aconteça
a
novvamente.
RESERVA ONLINE: Instruções bássicas sobre o processo se
erão enviadas para as un idades.
RESERVA ONLINE E RENOVAÇÃO
O ONLINE ‐ DIMINUIÇÃO
O DE PRAZO
OS: Não é nnecessário. Embora o
permita 3 ren
novações onlline ele bloq ueia as reno
ovações quan
ndo há reservva para o título.
sistema p
SOLICITAÇ
ÇÃO DE FICH
HAS CATALO
OGRÁFICAS E DSI PELO MEU
M PERGAM
MUM, QDO EESTARÁ DISP
PONÍVEL?:
Parâmetrros estão ok. Os serviços deverão ser configurado
os a partir da
a demanda ddas unidades.
UNIFICAÇ
ÇÃO DE USU
UÁRIO : Procedimento uusado para unificar
u
códig
gos de usuá rio que fora
am criados
em duplicidade na base.
b

Some
ente o históórico de em
mpréstimos é unificado..

O compo
ortamento

esperado deste proceedimento é o sistema avvisar que a unificação foi realizada coom sucesso. Caso não
d
ser informado coom os códiggos a serem unificados. Feita a un
nificação o
aconteça o suporte deverá
o.
código errado poderáá ser excluído

