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MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO PHL©Elysio

1 Por onde começar
O acesso à área de serviços do sistema PHL©Elysio é permitido somente a
usuários cadastrados na biblioteca Paulo Lacerda de Azevedo, e é feito a
partir do link [Serviços/Renovação/Reservas] apresentado na página inicial.

Acesse a área de serviços informando seu login (consulte seu código de
usuário na biblioteca afixado no verso de sua carteira de identificação exemplo: B02050) e sua senha. No primeiro acesso, a senha cadastrada é
igual ao código de usuário, e deve ser trocada para garantir a segurança dos
dados.

A partir daí, o usuário terá acesso ao menu de serviços do sistema, visualizado
na imagem abaixo, podendo então efetuar reservas e renovações.

2 Reserva
O usuário só poderá efetuar reservas quando estiver logado no PHL©Elysio e
caso não exista exemplares disponíveis para empréstimo.

Certifique-se que não há nenhum item disponível. Para isso, realize a busca do
exemplar e, ao encontrá-lo, clique em [Status], na margem direita do
cabeçalho da citação bibliográfica apresentada no resultado da busca.

Se não houver esferas verdes, ou se a quantidade delas for igual ou inferior ao
número de usuários na Lista de Reservas, então não existem exemplares
disponíveis.

Nesse caso, volte à tela anterior e clique em [Reservar]. O sistema inclui a
reserva em uma lista de espera que pode ser monitorada pelo usuário para
verificar sua posição.

O prazo para cancelamento de reservas de usuários em lista de espera
começará a ser contado a partir do dia da disponibilidade do documento para
empréstimo e, a partir deste dia, se o usuário não vier retirar o documento
reservado, sua reserva será cancelada automaticamente a partir da meia noite
do próximo dia útil.

3 Extrato e Renovação
É a rotina responsável pela emissão de extrato do usuário e pela renovação de
empréstimos. Para efetuar esta operação, o usuário deve estar logado no
PHL©Elysio

Ao selecionar a opção [Extrato e Renovação] o sistema irá apresentar o
extrato do usuário com suas pendências com a biblioteca.

O processo de renovação de um empréstimo é feito clicando com o mouse
sobre a expressão [Renovar] correspondente ao objeto cujo prazo de
devolução pretende-se estender.

O sistema NÃO permitirá a renovação se:
a) você possui algum item em atraso;
b) você está tentando renovar o item pela 6ª vez;
c) o item possui reserva;
d) você tentar renovar o item duas vezes no mesmo dia.

Nesses casos aparecerão mensagens de aviso em destaque.

4 Buscas
Opções de busca
O formulário de busca apresenta as seguintes opções:

Todas as palavras: Busca no banco de dados somente os registros que contém
todos os termos fornecidos na caixa de busca.

Qualquer palavra: Busca no banco de dados todos os registros que contenha
qualquer um dos termos fornecidos na caixa de busca.

Expressão booleana: Permite buscas específicas a partir de uma expressão
booleana com operadores de união, intersecção e exclusão de conjuntos (AND,
OR, AND NOT).

A busca pode ser expressa como um termo simples, um termo truncado, um
termo composto ou através de uma expressão de busca utilizando os
operadores lógicos AND, OR e AND NOT.

Termo simples
Basta transcrever a palavra que representa o assunto desejado. O PHL©Elysio
reconhece todos os tipos de grafia, por exemplo:

BIOQUÍMICA
BIOQUIMICA
Bioquímica
Bioquimica
bioquímica
biOquiMica

Termo truncado
Utilizando o cifrão após a raiz de um termo (exemplo: MED$), todos os
registros que contenha qualquer palavra com a raiz fornecida serão
recuperados. Na busca com a expressão exemplificada, serão recuperados os
registros que contenham as palavras:

MEDICINA
MÉDICOS
MEDICAMENTO
MEDICINAL

Termo composto
Selecionar a opção [Frase exata] no painel de busca.
Os termos compostos são termos obtidos a partir de um vocabulário controlado
pela biblioteca (tesauro) e agregados pelo bibliotecário para a representação
do conteúdo temático dos documentos. As buscas por termos compostos são
mais precisas.
Exemplo: PSICOLOGIA SOCIAL

Expressão de busca
Selecionar a opção [Expressão] no painel de busca.
A expressão de busca é composta de elementos lógicos para a formação do
conjunto de interesse. A transcrição de uma expressão de busca segue as
regras da álgebra booleana. Veja abaixo alguns exemplos de expressões
utilizando operadores booleanos:

OR (OU)
ANATOMIA OR FISIOLOGIA
Busca todos os registros que contenham a palavra ANATOMIA ou que
contenham a palavra FISIOLOGIA;

AND (E)
ANATOMIA AND FISIOLOGIA

Busca todos os registros que contenham a palavra ANATOMIA e que
contenham também a palavra FISIOLOGIA;

AND NOT (E NÃO)
ANATOMIA AND NOT FISIOLOGIA
Busca todos os registros que contenham a palavra ANATOMIA menos aqueles
que contenham também a palavra FISIOLOGIA;

Os operadores booleanos podem ser combinados em uma mesma expressão:
(ANATOMIA OR FISIOLOGIA) AND HUMANA

Preferências de busca
Além das opções de buscas descritas, o formulário de busca apresenta opções
para configuração da rotina de buscas através de preferências.

Para acionar o formulário de preferências de buscas, clique sobre o link
[Preferências] que será apresentado um formulário específico.

Coleção: Permite restringir as buscas em uma coleção específica do acervo da
biblioteca. Por padrão, a rotina de buscas vem configurada para buscas em
todas as coleções.

Campos de dados: Permite restringir as buscas em campos de dados
específicos, tais como autor, título, data, etc. Por padrão, a rotina de buscas
vem configurada considerando todos os campos de dados do registro
bibliográfico.

Formato de exibição: Permite a escolha de um formato de apresentação para
os resultados de buscas. Por padrão, a rotina de buscas vem configurada para
apresentar os registros em um formato denominado "Completo":
Apresenta os registros no formato ABNT NBR6023, incluindo notas de
conteúdo, resumo, palavras-chave e a imagem do objeto catalogado
quando houver. Cada registro é apresentado sob uma barra em destaque
fornecendo informações sobre o tipo do objeto, quantidade de exemplares
do acervo, link para seleção do registro, link para reservas (caso o usuário
esteja navegando na área de acesso restrito aos usuários matriculados na
biblioteca) e um link (status) que apresenta uma tabela com a situação de
cada um dos exemplares do acervo. Esta barra em destaque apresenta
também, na forma de esferas coloridas, informações sobre a situação
geral do documento, ou seja, se existem exemplares disponíveis,
emprestados, reservados, de consulta local ou extraviados.

Significado das cores das esferas na barra de destaque:
Significa que o título possui exemplares que podem ser emprestados.
Não significa que existem exemplares disponíveis para consulta ou para
o empréstimo. Para se obter esta informação há que clicar em "status".
Significa que o título possui algum exemplar emprestado.
Significa que existe reserva para o título.
Significa que o título possui exemplar para consulta local.
Não significa que o exemplar de consulta local se encontra disponível
no momento. Para se obter esta informação há que clicar em "status".
Significa que o título possui exemplar que está indisponível.

Registros por páginas: Permite definir a quantidade de registros que serão
apresentados em cada página do resultado de uma busca. Por padrão, a rotina
de buscas vem configurada para apresentar uma quantidade de 10 registros
por páginas.

Idiomas: Permite restringir as buscas pelo tipo de idioma do documento.

Tipo de documento: Permite restringir as buscas pelo tipo de documento.

Tipo de suporte: Permite restringir as buscas pelo tipo de suporte do
documento.

Tipo de conteúdo: Permite restringir as buscas pelo tipo de conteúdo do
documento.

O formulário de preferências também apresenta um link que dá acesso ao
menu de seleção de índices. As opções disponíveis são:
• Autores
• Títulos
• Assunto
• Periódicos

Selecionado o índice desejado, o PHL©Elysio irá apresentar uma caixa de
texto que permite ao usuário indicar uma letra ou iniciais da palavra que irão
definir a composição do índice. O índice será apresentado em uma caixa de
seleção. Basta clicar sobre a opção desejada que a busca será executada.

