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O módulo de relatórios está acessível a todos os operadores. Entretanto, os relatórios 

foram configurados de acordo com a pertinência para cada perfil. 

 

 Este Módulo permite controlar a qualidade da alimentação do sistema, 
acompanhar e quantificar as atividades desenvolvidas e serviços prestados 
pela biblioteca como: processamento técnico, aquisição de materiais, 
empréstimos, devoluções, multas, etc. 

 Neste módulo, também é possível gerar diversos relatórios e estatísticas para 
atender comissões do MEC ou dar suporte aos professores ou diretores de 
cursos. 

 O Módulo Relatórios está dividido em duas partes: 
 Estatísticas – apresenta informações quantitativas, ou seja, números sobre os 

procedimentos ou acervos; 
 Relatórios – apresenta as informações de forma detalhada em formato de 

referência, de acordo com a NBR 6023. 
 

O módulo é aberto sempre recolhido. Clique no sinal + para abrir as opções de 

relatório de acordo com seu interesse (relatórios estatísticos ou relatórios de dados 

descritivos).  

 

ATENÇÃO 

É indispensável a instalação do Adobe Reader ou similar para o funcionamento do Módulo 

de relatórios WEB. 

A resolução Mínima do monitor é: 1024 X 768  

Navegador: Chrome 26.0 ou superior; Firefox 16.0; Internet Explorer versão 10.0 
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Depois continue clicando em +, de acordo com o módulo ou assunto de interesse, até 

chegar ao relatório desejado: 

 

 

É possível pesquisar pelo número do relatório, pela caixa de busca no alto da tela e 

clicando em “mostrar”: 

 

Continue usando o + até chegar no relatório: 

 

Todos os relatórios podem ser impressos (gera pdf) ou exportados em txt e excel.  

 

Alguns relatórios e estatísticas são gerados a partir das áreas do conhecimento, isto é, 

pela classificação CDD, CDU ou outra, que o título tenha sido classificado. 

Este botão deve ser utilizado para selecionar as áreas do 

conhecimento desejadas.  
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Ao clicar no botão abrirá a tela a seguir. 

 

Para inserir as áreas do conhecimento, escolha a tabela, as áreas e subáreas e clique 

no botão verde até que todas as de seu interesse apareçam na caixa do lado direito da 

tela. 

 

Clique em inserir e aguarde. 
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Clique em OK e selecione os demais critérios para o relatório. Em relatórios de dados, 

tenha o cuidado de escolher o menor número de bibliotecas possível.  

 

Todos os relatórios possuem várias opções para mostrar os dados na parte inferior da 

tela. 

 

 

As datas inicial e final de cadastro são obrigatórias para quase todos os relatórios.  

 

 

Alguns relatórios podem ser melhor utilizados pra atividades específicas, como o 118 

formato inventário, que pode ser utilizado para conferência de parte do acervo. 

Tenha o cuidado de verificar se o relatório utilizado é o mais adequado para a 

atividade intencionada.  
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Existem outras opções em outros módulos que possuem função de relatório, porém 

são mais específicos.  

São eles: 

 No módulo CIRCULAÇÃO > Consulta = permite consultar históricos e status 

atuais dos links do submenu: Entrada/saída de material; armários emprestados 

ou histórico de empréstimo das chaves; histórico dos exemplares; topográfico 

(dados de acordo com o número de chamada); histórico de usuário; histórico 

de afastamentos por usuário; histórico da reserva por acervo; histórico de 

visitantes  Pendentes; Por data; Por número do documento.  

 

 

 No módulo CATALOGAÇÃO >> Conferência de dados = Utilizado para controle 

de qualidade e conferência de dados de catalogação incompletos, 

catalogações sem exemplares, dentre outros trabalhos não finalizados. Para 

todas as unidades, sem diferenciar por unidade. 
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 No módulo de Aquisição > Consultas = Permite gerar relatórios em Excel ou 

pdf por Unidade organizacional; Solicitante; Título; Fornecedor; Entrega 

cotação; Nota fiscal; Pendência/Catalogação; Aprovações pendentes por 

período; Verba. Alguns permite selecionar Licitação, pedido ou requisição. 

 

 

 

 


