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Bibliotecas, arquivos e demais unidades de informação
buscam a informatização como recurso de organização das
informações acerca dos documentos, sejam eles em
formato papel ou formato digital. A informatização
possibilita uma recuperação rápida e precisa dos
documentos procurados, economizando também relatórios
e fichas. Neste trabalho buscou-se a implantação de um
software que contribua para o melhor atendimento dos
usuários do arquivo em questão, tornando eficiente e
organizado na retirada, devolução e guarda dos
documentos e favorecendo o desenvolvimento das
atividades deste setor.
Na escolha do software para automação dos serviços do
arquivo do DEINFRA foram verificadas as reais
necessidades informacionais, já que para cada instituição
há uma necessidade específica.
Para tanto faz-se
necessário um projeto que é apresentado a seguir.

OBJETIVO GERAL
Propor a implantação de um software que ajude a organizar e
localizar com mais precisão e rapidez os documentos do arquivo
do GERED -DEINFRA.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Avaliar a necessidade do arquivo para sugerir as devidas
ferramentas do software Multiacervo;
Tornar a recuperação da informação para os usuários do arquivo
mais precisa e rápida;
Melhorar as possibilidades de busca dos documentos,
aprimorando as maneiras pelas quais o documento pode ser
procurado.

O arquivo está inserido na Gerência de Edificação
(GERED), que por sua vez pertence a Diretoria de Obras
Civis do Departamento Estadual de Infra-estrutura. Tem um
funcionário e duas estagiárias da área de Biblioteconomia.
Em 1982, o controle era feito por fichas, tanto para alguns
projetos serem emprestados quanto para localizar os
documentos. Foram criadas planilhas do excel para a
localização dos documentos atualmente.
Função do arquivo é a guarda de projetos arquitetônicos e
memoriais descritivos, para consultas ou empréstimo, em
caso de ampliação ou reformas de obras pelos próprios
colaboradores do DEINFRA.
Os usuários do arquivo são engenheiros, técnicos,
arquitetos; principalmente os colaboradores da GERED.
Tipologia dos documentos: projetos arquitetônicos e
memoriais descritivos. O arquivo atualmente possui cerca
de 25.000 projetos, destes 5.000 já estão digitalizados.

Existe a necessidade de um software , pois muitas
vezes nas buscas dentro das planilhas do Excel
vários arquivos são apagados; os projetos
buscados não aparecem de maneira geral em uma
lista; os assuntos se confundem, a recuperação
não é precisa.

Software Escolhido
O Multiacervo foi escolhido porque permite a utilização em
arquivos, apesar de ter sido criado como software para
bibliotecas. É possível posteriormente que todos os
projetos sejam digitalizados, sendo assim seria
necessário a utlização de um Gerenciador Eletronico de
Documentos(GED), que a Multiacervo poderia oferecer.

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO MULTIACERVO
Roda em rede de micros com Windows. O acesso pelo usuário final
para efetuar consultas, reservas, renovações e outros serviços pode
ser feito remotamente, via rede local ou via intranet / internet.
Possui uma interface extremamente amigável, menu de opções, ajuda
on-line e recursos que permitem trabalhar com a filosofia "mesa
limpa". Utiliza controle de acesso via senhas, com diversos direitos
para cada operador;
• Segue padrões mundiais de biblioteconomia, principalmente quanto
ao Formato MARC 21 mas também com quanto a uniformização dos
serviços oferecidos pelas bibliotecas;
• Está apto a trabalhar com modernas tecnologias como arquitetura
cliente / servidor e internet.
• Sua estrutura é simples e objetiva. Isto se reflete positivamente no
aprendizado, seja na capacitação de seus operadores ou na
preservação do conhecimento, e preservam sua filosofia de
simplicidade e eficiência.
É desenvolvido com o GeneXus, um produto de uso internacional
classificado atualmente como uma das ferramentas mais poderosas
no mundo (www.genexus.com).

AMBIENTE TÉCNICO

Roda em microcomputadores
Windows com no mínimo
233MHz de processador e 256
MB de memória RAM , desde
estações monousuárias até
grandes redes locais.
Adota arquiteturas cliente /
servidor, com sgbd Oracle, MsSql-Server ou Postgresql. O
módulo Web roda com servidor
IIS ou Tomcat.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
O sistema possui 2 interfaces
diferentes: Interface gráfica e
interface web.
A interface gráfica, para uso em
rede local, é liberada em Microsoft
Visual Foxpro, linguagem 32 bits
que roda em qualquer ambiente
Windows (Windows 95, 98, 2000,
2003, NT ou XP).
A interface Web é liberada tanto em
C/SQL, que roda em Windows NT /
2000 / 2003 / XP, como em Java, que
roda sob o TomCat (Windows ou
Linux).
A base de dados pode ser
armazenada na opção Cliente /
Servidor, com banco de dados
Oracle, Ms-Sql-Server (versão 7.0 ou
superior) ou Postgresql.

ETAPAS
Elaboração do projeto
Aprovação do projeto

DURAÇÃO
05 DIAS
90 DIAS

Compra de equipamentos

60 DIAS

Instalação do software
Treinamento para equipe
Inserção dos dados na base
Duração total do projeto até a
implantação total

2 DIAS
5 DIAS
90 DIAS
252 DIAS
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