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Introdução 
 

 A Seção de Aquisição é responsável por adquirir os documentos, mídias, base de dados 
e qualquer material informacional que um setor da Câmara necessite para exercer sua função. 
Sendo assim, a seção lida diretamente com os fornecedores e realiza a compra de materiais e 
serviços. Essa tarefa requer muita atenção e cuidado, pois a fiscalização da compra, preço e os 
demais processos administrativos são de responsabilidade da Aquisição. Por isso, em seu dia a 
dia, há pedidos de compras, recebimento de materiais e conferência, contato direto com 
empresas e editoras, licitações e cobranças. Esse manual pretende orientar a parte técnica do 
processo e permitir uma visão geral dos processos que ocorrem na Aquisição. 

 A Biblioteca faz parte de uma rede colaborativa chamada RVBI (pronuncia-se Rubi). 
Nessa rede é feito o processo técnico do periódico e o processo de aquisição. Ao criarmos um 
novo registro, ele fica disponível a todos que fazem parte dessa rede, tanto para atualização, 
quanto para a inserção de novos itens. Consideram-se itens como sendo um novo periódico ou 
fascículo. Assim, não será preciso criar do zero uma nova planilha, já que ela pode ter sido 
criada por outra Biblioteca. Utilizamos em nossa rotina três bases de dados dessa rede, a 
Catalogação, a Aquisição e a Periódicos.  Na primeira, é elaborada a pré-catalogação. Na 
segunda, são inseridos todos os dados referentes à compra e fatura dos periódicos. O layout 
dessas bases é parecido, mas fique atento, pois exercem funções completamente diferentes! O 
programa que é utilizado para alimentar essas bases é denominado Aleph. 

 Definem-se periódicos como sendo todo recurso que apresentam uma periodicidade 
de produção, ou seja, que há um tempo determinado para lançamento. Nesse perfil, 
enquadram-se revistas e jornais. Nessa seção é feita o processo técnico de revistas nacionais e 
estrangeiras. 

 Mesmo trabalhando em rede, os dados incluídos na Aquisição são referentes à base da 
Câmara, denominada no sistema como CAM50. Pois, como visto anteriormente, os serviços 
realizados na Aquisição são processos administrativos específicos da biblioteca e por isso, não 
há necessidade de ser divulgado para todos da rede. 
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Inclusão de periódicos no Aleph 
 

 Há dois métodos principais de aquisição de periódicos na Câmara: por compra e por 
doação. Esses dois processos são parecidos em termos de passos para a inclusão na base, 
porém cada um apresenta uma peculiaridade. Por isso, nesse manual, estão em sessões 
separadas. 

Compra de periódicos 
O primeiro passo é ter em mãos o processo referente à compra do periódico. Nele 

encontram-se os dados da compra e do fornecedor. Após isso, abra o Aleph, mais 
especificamente a catalogação: 

 

Coloque seu ID de operador e senha, clique em ok. E aparecerá essa tela: 

 

 No canto a esquerda é possível ver 4 ícones. Desses é utilizado apenas o que lembra 
um papel e lápis denominado Registros e o que é um binóculo denominado Buscas. O ícone 
Registros é utilizado para visualizar um registro da base, criar um novo ou realizar alterações. 
Já o ícone Buscas, como o próprio nome diz, é utilizado para localizar um registro ou planilha 
de um determinado livro, periódico ou multimeios. Portanto, por agora irá trabalhar com o 
campo Buscas. Ao clicar nesse ícone, aparece a seguinte tela:  
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 Essa mesma tela está presente também na base de dados Aquisição, como veremos 
mais a frente. Na opção denominada “Busca por palavras”, localizada no canto esquerdo da 
tela, sinalizada na imagem com uma seta azul, encontramos dois modos de busca: pela Busca 
Avançada ou pela Busca Multi-Campos.  

 

 A Busca Avançada apresenta três campos para livre preenchimento. É possível utilizar 
a lógica booleana para filtrar a busca. O “and” representa o “e”, o “or” o ou e “not” o “sem”, 
em português. 

 Há um campo denominado “Base de dados” que é um filtro valioso nessa busca. Para 
alterá-lo, clique na setinha e escolha a base desejada. O padrão é “Catálogo Coletivo de rede” 
que faz a busca em todas as redes. Recomendo utilizar essa busca. 
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 Outra opção é utilizar o filtro “Jornais e Periódicos”. Essa busca é feita apenas na base 
de periódico. Caso opte por essa forma, é possível que não encontre o periódico. Não é 
comum, mas, caso ocorra, realizar a busca novamente com a base de dados “Catálogo Coletivo 
da rede” e verificar se realmente a planilha desse documento não existe. 

 

Após essa seleção, volta-se para os campos seguintes. As setinhas à direita, existem 
para selecionar o que o texto representa, se é o título, autor, editora, e assim vai. Há várias 
opções de escolha o que possibilita criar várias combinações de filtro e busca.  
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Na Busca Multi-Campo, não há como selecionar em qual campo será feito a busca, pois 
já está definido. Nela, a busca é feita pelo ISSN, Número do Sistema (SYS), ISBN (para livro), 
código de barras (específico em cada biblioteca) e número de tombo. O SYS pode ser 
identificado no campo superior da planilha, como será explicado mais para frente. O campo 
que pode ser alterado é apenas a base de dados. Pode-se utilizar a opção ‘Catálogo Coletivo da 
Rede’, pois estamos procurando um registro criado por qualquer Biblioteca da rede. 

 

 Para a busca, utilize qualquer um dos dois mecanismos, pois a recuperação 
pode ser feita por ambos. Nesse exemplo, é utilizado a ‘Busca Avançada’, e filtro “título”. 
Escreva o título do periódico e clique em “ok”. 

7 
 



  

 Nessa nova tela, aparecerá o resultado da busca e a quantidade de registro na 
base. Nesse caso, foi recuperado apenas 1 registro, como assinalado na imagem a seguir. 

 

Clique duas vezes no resultado encontrado. Nessa parte, os resultados serão 
mostrados em uma nova tela, no campo Resultados, no lado esquerdo da tela, em destaque na 
imagem pela seta azul:  
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O filtro utilizado está sinalizado em vermelho, na imagem. Caso precise verificar como 
foi feita a busca, é só olhar nesse campo. Nessa tela, há duas partes que mostram os 
resultados. A primeira é referente aos registros recuperados na busca e a segunda é a planilha 
já catalogada ou pré-catalogada. 

 

Quando há mais de um registro, é preciso procurar qual representa o periódico que 
está pesquisando. Para isso, verifique a editora, o nome completo da revista e ISSN. O ano não 
é uma boa característica, pois a revista pode ter sua primeira edição em um ano anterior a 
compra ou ano não identificado. 

9 
 



Ao identifica-lo, vá a “Visão geral” no menu a esquerda, no canto superior.  

 

Clique em “Aquisição”, destacado com a seta vermelha: 

 

Abrirá a base de dados Aquisição.  
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Nessa tela, os dados referentes a revista pesquisada são levadas para Aquisição e é 
possível verificar, número de sistema (SYS) destacado em vermelho  e título da revista 
destacado em laranja.  

 

O primeiro passo é verificar se o fornecedor já existe. O fornecedor representa de 
quem estamos comprando esta revista. Em caso de periódico geralmente a editora também é 
o fornecedor. Para isso, vá em “Administração” no menu à esquerda, em destaque de 
vermelho na imagem a seguir. 

 

Vá ao campo “Fornecedores”. Nesse local, é possível fazer a busca por fornecedor 
através de quatro filtros: código, nome, exato e palavras-chave.  
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O código há a seguinte configuração CAM-XXX, sendo ‘X’ números e é determinado 
assim que se cria um fornecedor. O filtro “nome” faz a busca pelas letras iniciais do nome do 
fornecedor e o filtro “palavras- chave” por todos os nomes da base. Nesse exemplo, utilizamos 
palavras-chave. O fornecedor é a própria editora e já existia na base. Anote o código para o 
uso mais adiante. 

 

Volte então para a tela anterior clicando no ícone “Pedidos”, no menu a esquerda, em 
destaque de vermelho na imagem abaixo. 
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Essa tela mostra todos os pedidos já feitos dessa revista (em destaque na imagem 
abaixo). Clique em adicionar no canto direito da tela (destaque em vermelho).  

 

Aparecerá um pop up. Selecione a opção ‘periódico’ e digite o contador. O contador é 
um número sequencial utilizado para organizar os itens e identifica-los na base de dados. Ele 
representará a assinatura daquela determinada revista, na base administrativa CAM50. Para 
cada nova assinatura ou renovação de assinatura, há um contador. Veja a tabela a seguir: 

Contador Tipo de periódico 

PENAC Periódicos nacionais 

PESTR Periódicos estrangeiros 

PERDO Periódicos doados 

PEPER Periódicos por permuta 

 

Após digitar o contador, aperte “enter” ou clique no “ok”. 
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Após isso, aparecerão opções de edições de campos. Nessa tela, preencheremos as 
seguintes abas: 

2. Geral 

3. Fornecedor 

4. Quantidade e preço 

A primeira aba que é mostrada é a “2.Geral”.  

 

Os campos a ser editados são status do pedido, ISBN/ISSN pedido (sempre que houver) 
e tipo de material. 
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O ‘Status do pedido’ representa o andamento do processo e é preenchido com o 
pedido fechado (CLS). Pedido fechado indica que a assinatura já foi paga. Caso ainda não tenha 
sido efetuado o pagamento, colocar “PS” que indica que será efetuado o pagamento. 
Geralmente, ao abrir a revista no módulo Aquisição, esse campo já aparece com o número. 
Caso não tenha, não preencher. O tipo de material será periódico (SE). Na imagem a seguir, a 
planilha está preenchida. 

 

Copie ou anote o campo “Número do pedido”, pois será utilizado mais adiante. Ele 
também estará presente no menu esquerdo, para identificação de qual registro está sendo 
trabalhado. 
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O próximo passo é a aba “3.Fornecedor” que  está ao lado da aba “2.Geral”. Os 
campos que serão preenchidos são código do fornecedor, contato do fornecedor, início 
assinatura, término assinatura, data de renovação. 

 

No campo “Código do fornecedor”, clique na reticência ( ... ) que está ao lado do 
campo. Aparecerá um pop up e nele há duas opções de busca por nome ou por código.  
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Na busca do fornecedor por código, deve-se digitar o código para localizá-lo. Utilize o 
código anotado anteriormente, com a configuração CAM-XXX. Na busca por nome, digitam-se 
as inicias do fornecedor e aperte enter. Aparecerá uma lista de opções de nomes onde 
identificará o fornecedor desejado. Após identificado o fornecedor, clique duas vezes nele. 
Caso não exista na lista, é preciso criar um fornecedor novo. No exemplo, o fornecedor já 
existia.  A tela está assim: 

 

Utilize os dados que constam no processo (pasta rosa) referente às informações da 
revista e a sua assinatura para completar os campos contato do fornecedor, início assinatura e 
término assinatura. Lá existem a data de início do contrato e o término, bem como o contato 
do fornecedor. 

Para o campo “data de renovação”, coloque uma data 3 meses antes da data de 
término.  O campo “Envio de pedido” deve ser configurado com “LE”, envio por carta. Ao 
selecionar essa opção, novos campos apara preenchimento aparecerão. Preencha-os com os 
dados contidos no processo de contratação (pasta rosa). Veja o exemplo a seguir: 
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O campo “Formato de carta” mudar de acordo com o processo de compra.  

Depois disso, vá para aba “4. Quantidade e preço”. É preciso preencher os campos “nº 
de itens” e “preço unitário”.  O sistema Aleph não permite o uso da vírgula para diferenciar o 
real do centavo. Por isso, utilize o ponto ( . ). Caso o valor não esteja em Real, utilizar o site do 
Banco Central < http://www4.bcb.gov.br/pec/conversao/conversao.asp > para realizar a 
conversão. 

 

 Logo após isso, clique em “Adicionar” no canto direito da tela. 
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O item adicionado aparecerá e mostrará alguns dados que foram preenchidos. 

 

Agora, utilizaremos o menu no canto esquerdo, denominado “Pedido (PENAC...)”. 

 

Clique em “Empenho”. A seguinte tela aparecerá: 
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Para empenhar, é preciso relacionar esse item com um orçamento. Nesse caso, como é 
periódico nacional, utiliza-se o orçamento com o mesmo nome. Clique na reticência ao lado do 
campo “Código do orçamento”. Um pop up aparecerá e mostrará as opções de orçamentos 
ativos existentes.  

 

Selecione o orçamento referente ao periódico nacional e clique em “Ad. Orçamento”.  

Outro modo de realizar o empenho é pelo campo “Orçamento” em “4.Quantidade e 
preço” (passo anterior ao descrito acima). 
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Clique nas reticências ( ... ) ao lado do campo “Orçamento” e escolha o orçamento no 
qual será descontado o preço do livro. Logo após aperte enter e o livro estará empenhado. 

O próximo passo é clicar em “Itens/assinaturas” no mesmo menu que estava o ícone 
Empenho. 

 

Iremos trabalhar com os seguintes campos “2. Info. da Assinatura (1)” e “3. Info. da 
Assinatura (2)”.  

No campo 2. Info. da Assinatura (1) preencheremos: 

• Status do item 
• Coleção 
• Tipo de localização 
• Localização 
• Referência do fornecedor 
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 No “Status do item”, preencher com ‘Consulta local’ (25). Em caso de Coleção 
depositada, o status deve ser preenchido com ‘Ato da mesa’ (09). 

 No campo “Coleção”, preencher sempre com ‘Periódicos’ (p) 

 No “Tipo de localização”, preencher ‘localização fixa’ (4). 

 O campo “Localização” é colocado o número de chamada ou a sigla da unidade 
administrativa da Câmara para onde ele irá. Esse último caso representa uma Coleção 
depositada (que não fica na Biblioteca e a sigla é CDE). Lembre-se que há locais que são 
grandes e com várias seções por isso, é preciso especificar o local a que se destina. 

 No campo “Referência do fornecedor”, escreva o mesmo nome que foi preenchido no 
campo “Contato de fornecedor”. 

 

Na aba “2. Info da Assinatura (2)” é preenchido todos os dados relacionados a 
cobrança.  
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A data de cobrança será determinada de acordo com a periodicidade da publicação 
que se encontra no processo (pasta rosa). Nesse exemplo, a planilha ficará assim: 

 

O campo “Enviar cobranças” deve ser selecionada a opção “sim”. 

Após o preenchimento, clicar em “Adicionar” no canto direito da tela.  

É possível fazer uma rápida conferência dos dados da revista através do item que está 
sendo mostrado na tela acima.  
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Agora, é preciso faturar essa revista, já que ela está paga. 

 

Incluir fatura  
 Para isso, é preciso entender um aspecto do sistema Aleph: a divisão de fatura. Para o 

Aleph, existem dois tipos de fatura, a geral e a específica. A geral representa o total, o 
somatório dos itens de uma nota fiscal (NF) ou de assinaturas. Já a fatura específica representa 
exatamente cada item ou a assinatura presente na NF. Portanto, a fatura geral é a soma de 
todas as faturas específicas. 

Como existe essa dinâmica, é preciso criar a fatura geral primeiro e depois acrescentar 
as específicas, pois essa última fica vinculada a primeira. Vá a “Barra de faturas” que está 
localizada no canto superior esquerdo da tela.  

 

No primeiro campo dessa barra, digita-se o código do fornecedor e no segundo, o 
número da nota fiscal. Caso não tenha nota fiscal e sim recibo, colocar o número da liquidação 
que consta no Sigmas. No exemplo, ficará assim: 
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Aperte enter e um pop up aparecerá perguntando se deseja criar essa fatura. Confirme 
e prossiga. 

 

Nessa nova tela, são mostrados os campos referente a fatura geral. Portanto, coloque 
o valor total da nota fiscal no campo “Básico”, e preencha as três datas em destaque. O campo 
“data da fatura” deve ser preenchido com a data da NF e os campos “recebida em” e “enviada 
em” com a data do ateste presente no sistema Sigmas. Caso não tenha NF, colocar a data do 
ateste nos três campos. 
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Agora, vá à aba “Pagamento”, que fica ao lado da aba “Fatura” e em destaque na 
imagem acima. Nessa tela, há os dados referentes à liquidação da nota. Por isso, preencha o 
campo ‘Data do pagamento’ com a data de liquidação que está no sistema SIGMAS e mude o 
‘Status’ para P de pago. O campo “Número da aprovação” é preenchido com o número que 
consta no sistema SIGMAS e que representa a liquidação do material. 

 

Depois de modificado, clique em “Atualizar” no canto direito da tela.  

 

Assim, o campo “Total” será preenchido automaticamente pelo valor estipulado no 
campo anterior.  

 

Agora, pode-se criar a fatura específica. Vá ao menu a esquerda, em “fatura 
específica”. 
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Os campos deverão ser preenchidos de acordo com as faturas específicas dos itens. 
Clique em “Adicionar” no canto direito da tela. 

 

Aparecerá um pop up. Preenche-se o campo “Texto do índice” com o número do 
pedido copiado/anotado anteriormente. 

 

O Aleph notificará que o pedido é fechado. Aperte “Ok” e prossiga. Para saber se o 
número do pedido digitado corresponde exatamente a revista que está trabalhando, basta 
olhar o cabeçalho logo acima da aba “Formulário da fatura específica”.  
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Após isso, preencha os seguintes campos: básico, código do objeto, assinatura de e 
até, e selecione a opção “Liberar saldo do empenho”.  

  

No campo ‘Básico’ preencha o valor do item em questão, referente ao número do 
pedido. O “Código do Objeto” coloque ‘Impressão de periódico’ (7051). 
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Para “Assinaturas de” e “até” coloque a data de vigência da assinatura. Ao final, a 
planilha ficará assim: 

 

Clique em ‘Adicionar’ no canto direito da tela. 

 

Para verificar se está correto, basta olhar no item que apareceu na tela acima do 
formulário. 
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O Aleph soma automaticamente as faturas específicas e faz o controle para que fique, 
quando somadas, igual ao valor da fatura geral. 

O próximo passo é clicar em “Periódico” acima do menu a esquerda. 

 

 Aparecerá a seguinte tela: 

 

No caso desse exemplo, a base já tem alguns fascículos dessa revista. Portanto, não há 
nada para ser modificado.  Para saber se já temos algum, é só olhar para a tela superior que 
mostra chegada dos fascículos. OS itens que tem data de chegada e estão em preto, a 
Biblioteca já recebeu e já está no acervo ou em processamento. 
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É preciso sempre fazer essa conferência para verificar se será preciso fazer a 
programação de chegada ou não. Esse procedimento será explicado mais a frente.  

O ícone “lista de assinaturas” no menu a esquerda mostra todos os detalhes da 
assinatura. 
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Periódico novo: criar nova planilha 
  

Quando fizer a pesquisa na base Catalogação e não encontrar nenhum resultado, é 
preciso criar uma planilha para esta revista. 

 

Clique no ícone “Registro BIB/ADM/AUT/HOL”, que lembra um papel com lápis. 
Identifique o ícone “abrir planilha” no lado superior direito da tela e clique nele. 

 

 Para facilitar o procedimento, é bom criar uma planilha base para as próximas 
inclusões. Como é apenas a pré-catalogação, não precisamos preencher com todos os dados, 
mas apenas os que permitem identificar o livro. A tabela a seguir apresenta alguns comandos 
do Aleph que ajuda nos próximos procedimentos: 

Comandos Função 
Ctrl + N Duplicar planilha 
Ctrl + F Abrir opções do campo 

Ctrl + F2 Pesquisa no voc. controlado 
Ctrl + F3 Pesquisa Autoridade 
Ctrl + F5 Excluir campo 
Ctrl + F7 Excluir subcampo 
Ctrl + A Nova planilha 

F5 Mostra campos e números 
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F6 Criar campo 
F7 Criar subcampo 

INSERT Traço fino ou grosso 
Botão direito do mouse Configura a barra de parâmetros e 

características que são mostradas do item 
 

 Ao clicar nesse ícone, um pop up irá aparecer.  

 

Escolha a planilha “Periodico”. 

 

Nessa tela, mostrará todas as possibilidades de preenchimento para periódicos. Para a 
Aquisição, são utilizados os seguintes campos: 008, ISSN, CDU, título, edição, imprenta, 
descrição física, assunto principal, tipo de material (Base), biblioteca e fonte catalogadora. 
Para apagar os demais campos, segure o ctrl e depois F5. Para criar novos campos, clique em 
qualquer lugar na planilha e aperte a tecla F6. Para criar subcampo, clique no campo que 
necessita dele, e aperte a tecla F7.  O ISSN representa o número internacional de identificação 
da revista. Nem sempre ele estará disponível, mas caso exista, deve ser preenchido. 

Outro modo de realizar esse processo, sem precisar das teclas de atalho, é utilizar a 
barra de ferramentas, no campo denominado “Editar texto”. Lá tem todas as ações que se 
pode fazer em uma planilha. Assim, não é preciso memorizar as teclas referentes a cada ação.  
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Após isso, a tabela ficará com a seguinte cara:  

 

Preencha também os campos de acordo com a imagem. Assim, ela ficará padronizada. 
O campo 008 tem algumas peculiaridades que é preciso arrumar. Clique nesse campo e aperte 
ctrl mais a tecla F. Abrirá as opções daquele campo e preencha de acordo com a imagem a 
seguir: 
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Os campos “lugar de publicação” e “idioma” podem variar dependendo do periódico 
que será acrescentado a base. Caso a editora não seja no Brasil, deve- se alterar o lugar e se o 
idioma não for português também deve ser modificado. 

Depois disso, vá em “Catalogação” no canto esquerdo da tela, em seguida clique em 
“Criar planilha em drive local”. 

 

 

Um pop up irá aparecer. No único campo presente, digite um nome para planilha. 
Recomendo colocar seu próprio nome para melhor identifica-la depois.  
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Aperte enter e a sua planilha molde será salva. Para verificar se realmente foi salva, 
olhe se apareceu o nome escolhido no menu a esquerda. 

 

Agora, é só preencher os campos com os dados da revista. Caso não tenha no processo 
de assinatura (pasta rosa) alguma informação importante para a planilha, entrar no site da 
revista e procurar lá. Se mesmo assim não encontrar, colocar reticência ( ... ). 

No caso de revista online, escrever logo depois do título [recurso eletrônico].  Veja o 
exemplo a seguir: 

 

Para salvá-la, clique no ícone “Salvar no servidor e no drive local”, no canto superior 
direito da tela. 
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Pode ser que apareça um pop up com avisos. Se aparecer apenas avisos em verde, 
pode fechar a tela que o registro será salvo mesmo assim. Se aparecer avisos em marrom, é 
preciso modificar alguma coisa na planilha, pois ela não será salva. 

 

Após ser salvo, é gerado o número de sistema (SYS).  

 

Agora, é preciso fazer o procedimento descrito no tópico acima. Incluir na Aquisição e 
na base Periódicos. 

Criar fornecedor 
 Na base Aquisição, faça a busca pelo fornecedor, no menu a esquerda denominado 
“Administração” (o ícone é um copo com lápis), na aba “Fornecedores”, como orientado 
anteriormente. 
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Quando não encontrar o fornecedor, clique em “Novo” no canto direito da tela. 

 

Abrirá uma tela com várias opções de preenchimento. Nessa etapa, serão modificadas 
as seguintes abas: 

• Info. do fornecedor 1 
• Info. do fornecedor 2 
• Info. do fornecedor 3 
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A primeira a ser alterada é a aba “Info. fornecedor 1”. Os campos para preenchimento 
são código do fornecedor, nome, status, idioma, país e tipo de material. Lembrando que os 
dados referentes ao fornecedor estão na pasta do processo em que está a aquisição da revista. 

 

Para o código do fornecedor é preciso consultar a tabela criada pelo SECAQ, na qual é 
realizado um controle desses códigos e segue-se uma ordem. O tipo de material representa o 
que está sendo oferecido pelo fornecedor; livro, revista, base de dados, mapa, dvd... Para os 
demais campos, preencha de acordo com o processo. 

O próximo passo é o “Info. do fornecedor 2”. Nessa etapa, são modificados os 
seguintes campos: conta bancária (caso houver), percentual (caso houver), moeda 1, envio do 
pedido, formato de carta ou formato de lista, método envio de carta ou método envio lista. 
Esses dados também são obtidos no processo. 

Algumas vezes é preciso alterar mais dados sobre o fornecedor. O campo “Envio do 
pedido”, por exemplo, é preciso alterá-lo para LE (Carta). E assim, preenche-se apenas o 
campo “método de envio de carta”. 
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 Por fim, a aba “Info. fornecedor 3”. Nesse item são preenchidos os campos contato 1 
(com o nome da pessoa que representa esse fornecedor), entrega 1 e prazo de entrega. Para 
saber ao certo o que preencher nessas datas, consultar o servidor responsável da seção.  

 Caso tenha mais de uma informação de contato (e-mail, telefone, etc...), coloca-los nos 
demais campos. 

 

 Depois de preencher clique em “Adicionar” no canto direito da tela. 

 

Pronto, o fornecedor está criado. 
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Fazer a programação no módulo Periódico 
Após entrar com o periódico na base Aquisição, é preciso fazer o que chamamos de 

“programação” do periódico. Esse processo cria todos os fascículos, de acordo com a data 
estipulada. Com isso, não é necessário fazer uma nova entrada a cada novo fascículo.  

Pois bem, faça  todo o procedimento descrito anteriormente e depois clique no ícone 
“Periódico” que está no menu a esquerda e acesse o módulo “Periódico”. 

 

Agora, vá em “Padrão Aleph” e é nessa tela que ocorrerá modificações.  

 

A aba “1.Informação” representa os detalhes da periodicidade da revista. Por isso, é 
preciso preencher de acordo com a assinatura e os exemplares que chegarão. O primeiro 
passo é identificar a cada quantos meses lançará um novo fascículo. Para isso, pode-se olhar o 
processo de compra ou o site da revista. Após isso, é possível começar o preenchimento. 
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O campo “Ano” representa o ano em que serão recebidos os livros. O campo “Volume” 
representa a numeração daquela revista e pode aparecer com a denominação de ano ou 
volume. O campo “Data do fascículo” coloque a data que chegará o primeiro fascículo do ano. 
O campo “Novo volume a cada...” coloque o tempo em que mudará a numeração do volume. 
O campo seguinte é referente ao fascículo, a cada quanto tempo chegará um novo. O campo 
“Nº fascículos por volume” representa quantos fascículos chegarão em cada volume. O campo 
“Nº fascículos por ciclo” representa se a contagem dos fascículos é contínua (independente do 
volume/ano) ou reinicia a cada novo volume. Utilize “9” para fascículos em que a contagem se 
mantem e “0”para começar a contagem a cada novo volume. O último campo “Descrição” 
representa a programação.  A programação é feita para configurar a visualização do fascículo 
no catálogo online. Esse campo é preenchido com o seguinte código: $Y v. $V n. $I (dólar-y 
maiúsculo-espaço-v minúsculo-ponto-espaço-dólar-v maiúsculo-espaço-n minúsculo-ponto-
espaço-dólar-i maiúsculo). 

No exemplo, a revista é trimensal, o volume se mantém durante o ano e o número dos 
fascículos é cíclico; a cada novo volume a contagem dos fascículos retorna. A planilha ficará 
assim: 
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Logo após isso, clicar em “Adicionar” no canto direito da tela. 

 

O sistema mostrará como ficará no catalogo a programação. 

 

Agora clique em criar itens. Desse modo, serão gerados esses itens no módulo 
Catalogação.  

Após esse passo, aparecerão os próximos fascículos, do ano seguinte. Assim, para 
gerar os próximos itens, é preciso apenas clicar no ícone “criar itens”.  
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Para visualizar os que foram criados basta ir ao campo “Chegada” no menu à esquerda.  

Dar chegada em um fascículo 
 Esse procedimento é feito para confirmar que o fascículo chegou. Quando fazemos os 
passos até a programação do periódico, o sistema interpreta que o documento ainda chegará. 
Com o periódico em mãos, é preciso dar a chegada e assim, informar ao sistema que aquele 
livro está em nossa posse. Para isso, vá ao módulo “Periódicos”,  na aba “Chegadas”. 

 

 Após isso, aparecerá uma nova tela a direita. Ela mostra os fascículos que deverão 
chegar (em vermelho) e os que já chegaram (em preto). Nesse exemplo, todos são esperados. 
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 Selecione aquele que chegou e clique em “Chegada” no canto superior direito. 

 

Aparecerá a opção de preenchimento na parte inferior da tela. Os campos são 
referentes ao próprio fascículo. Mude apenas o “St. Processamento” para “CT” (Em 
catalogação). 
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 Caso tenha acesso ao número de localização, denominado também de número de 
chamada, preencha o campo “Localização” com ele, substituindo assim os zeros pelo número.  
Após isso, clicar em “Chegada” no canto inferior direito da tela.  

 

 Dessa forma, o sistema colocará uma data ao lado do fascículo (correspondente a data 
que chegou) e mudará a cor para preto. Os que ainda não foi dado chegada permanecem de 
cor vermelha e sem data. 

 

 Pronto, agora o fascículo pode ir para a próxima seção responsável. 
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Incluir periódico adquirido por doação  
 Os passos iniciais são os mesmos da inclusão de um periódico novo. É preciso fazer: 

1. Pesquisar na base Catalogação para ver se a planilha já existe. Em caso negativo, criar 
uma nova. 

2. Ir para a base Aquisição 
3. Pesquisar na base Aquisição se o fornecedor já foi criado. 
4. No campo “Pedido” no menu a esquerda, clicar em “Adicionar” e selecionar 

“Periódicos”. 
 

A partir daí, o processo muda um pouco. O contador a ser utilizado é o 
“Perdo”. 

 
 
Os mesmos campos de um periódico de compra deverão ser modificados. 

Porém, há alguns pontos que divergem em termos de letras a ser inseridas.  Na tela 
“2.Geral”, o que diferencia é o campo “Método de aquisição” 

 

 
 
Já na aba “3. Fornecedor” é feito de acordo com a compra. Como é preciso 

entrar em contato com o fornecedor para pedir novos exemplares, é essencial que seja 
especificado todos os dados referente a ele. 
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E na aba “4. Quantidade e preço” preencha apenas a quantidade. 
 

 
 

E depois clique em “Adicionar”. 
 

 
 
Automaticamente, o Aleph coloca o orçamento “Gift-Default” que é para 

utilizado para esse tipo de aquisição.  
 

 
 

No campo “Itens/Assinaturas”, preencha da mesma forma que descrito anteriormente. 
Porém, no campo referente ao período de assinatura, coloque uma data que englobe a data da 
revista em questão. Ou seja, se estamos no ano de 2013 e a revista é de 2012, coloque a 
assinatura para 2012. 
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Agora, é preciso ir à base Periódico e fazer a programação, caso não tenha sido feito e 
crias os itens dos exemplares que foram doados. 

 

Renovação de assinatura 
 Para realizar esse procedimento, não é necessário abrir o módulo Catalogação já que a 
planilha referente a revista está no sistema. Portanto, abra o módulo Aquisição e realize a 
busca pela revista através dele. 

 Faça os procedimentos descritos acima. Adicione novo pedido, contador, preço, etc... 
Para incluir a fatura específica é possível cria-la diretamente no campo “Fatura” no menu a 
esquerda da tela. 

 

 Preencha as informações de acordo com o sistema Sigmas. Lembrando que o número 
da fatura corresponde ao número da nota fiscal. Após isso, clique em “Fatura geral”, no canto 
esquerdo da tela, e preencha os campos necessários, como orientado anteriormente. 

I   

O próximo passo é o módulo Periódico. Clique no ícone “Periódico” no menu a esquerda.  
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Lá na aba “Lista de assinaturas” e altere os campos “Até” e “Número do pedido”. Neste último, 
coloque o número referente a renovação da assinatura. Caso precise atualizar algum outro 
campo (como Coleção ou Localização), pode-se fazê-lo também. 

 

 Agora é só criar itens. A programação já está pronta, porém é sempre bom verificar se 
a periodicidade é a mesma que a anterior. Em caso de divergência, antes de criar os itens, 
altere a programação para o novo padrão. Ao final do preenchimento, clique em “Atualizar”. 
Pronto, a assinatura foi renovada. 

Criar orçamento 
Esse orçamento representa verba individual, de acordo com o tipo de material. No 

setor temos orçamento para livros nacionais, para livros estrangeiros, para periódicos 
nacionais e para periódicos estrangeiros. Assim, cada pedido referente a cada tipo de material 
deve ser colocado no orçamento específico. Para cria-lo, vá em “Administração’ no menu a 
esquerda (ícone pote com lápis) e em seguida, “Orçamentos” 
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Nessa tela, clique em “Novo” no canto direito. 

 

Em “1. Info. do Orçamento 1”, preencha os seguintes campos: 

• Nome externo: escrever CAM. 
• Cód. Do Orçamento: utilizar o padrão anterior, modificando apenas o ano; 
• Nome: identificar o tipo de orçamento (Periódicos nacionais ou estrangeiros, livros 

nacionais ou estrangeiros); 
• Grupo do orçamento: para o tipo de material que será comprado (periódico ou 

monografia) 
• Válido de e até: data de validade do orçamento 
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Logo após, clique em “Adicionar” no canto direito da tela. 

 

Pronto, agora é preciso alocar valor ao orçamento. 

 

Alocar orçamento 
Ainda em “Orçamentos”, clique no nome do orçamento no qual deseja adicionar um 

valor. Vá a aba “4.Transações” e clique em “Alocar”. 
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 Ao clicar, um pop up vai aparecer. Há dois tipos de procedimentos que se pode 
escolher: alocar um valor inicial ou regular. É utilizado o “Inicial” para acrescentar o primeiro 
saldo em um orçamento. O “Regular” é utilizado para adicionar um valor a mais ao orçamento. 
No exemplo, é feito o “Inicial”. 

 Os outros campos para preenchimento são: “Moeda” e “Valor”. 

 

Após isso, clicar em “Ok” e será adicionado automaticamente. 

 

Casos problemáticos 
 

1. Documento não pôde ser faturado por não ter saldo disponível. 

Nesse caso, pergunte ao servidor responsável da seção sobre o valor que pode ser 
alocado no orçamento. Assim, faça o procedimento descrito anteriormente, de acordo 
com o valor repassado e fature novamente o item.  

2. Desvincular item de uma assinatura e incluí-la em outra. 

Existe um procedimento para alterar o vinculo item (fascículo) e assinatura. Para tal, 
busque o periódico na base, vá ao módulo Periódico e selecione a assinatura que deseja 
desvincular os itens. 
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 Vá à aba “4. Info. de Periódicos” e altere o campo “Número de assinatura” para a 
assinatura que deseja realizar o novo vinculo. 

 

Salve a alteração clicando em “Atualizar”, no canto inferior direito da tela. 
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3. Alterar número de fatura. 

Em algumas ocasiões, há a substituição de nota fiscal. Quando isso acontecer, não é 
necessário criar uma nova fatura. Acesse a fatura que será substituída pela “Barra de faturas”.  
Após digitar o código do fornecedor, clique na setinha no campo ao lado e procure a nota fiscal 
que será substituída. 

 

Ao abri-la, vá em “Fatura Geral”, no ícone “Número fatura”, no canto direito da tela. 

 

Após isso, uma nova janela se abrirá. Digite no campo “Trocar número fatura” o novo 
número da nota fiscal e clique em “Ok”.  

 

A nota fiscal terá o novo número. Agora, é preciso atualizar os dados que estão na 
Fatura geral, como valor, observações em nota e o status. 
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