Manual de uso do SophiA:
Serviços:
Após acessar o sistema, quatro ícones estarão disponíveis no campo superior. Falaremos do
ícone Serviços:
É neste ícone, que terão as mensagens da biblioteca recebidas pelo usuário, que ele terá acesso
a conta dele e poderá fazer a renovação dos materiais (somente se o material tiver em dia), que
ele poderá fazer as reservas de material, vai ter listado os livros favoritos, poderá sugerir novos
materiais para a biblioteca e por fim, poderá ajustar o seu perfil.

Na figura abaixo, sinalizamos o ícone mensagens:

Figura 1

•

Será neste ícone que as mensagens enviadas para o seu perfil estarão registradas.

A próxima figura é a de circulação:

Figura 2

Este ícone é muito importante, pois é nele que o usuário poderá conferir os materiais em sua
conta, a data de empréstimo e principalmente, que poderá fazer a renovação do material, sem
precisar ir à biblioteca.

Figura 3

A seta vermelha sinaliza a data prevista para a devolução.
A seta preta sinalize o lugar para renovação do livro.

O próximo ícone que apresentaremos é o de reservas. É por ele que o usuário verá os materiais
que estão reservados para ele.

Figura 4

Para fazer a reserva, o usuário terá que fazer a pesquisa do material e após aparecer, clicar no
ícone reservar. Caso o material não esteja emprestado, o próprio sistema dará a data limite para
que o usuário possa retira-lo na biblioteca, conforme descrito na figura abaixo.

Figura 5

Caso o material esteja emprestado com algum outro usuário, aparecerá a seguinte mensagem:

Figura 6

Logo, na conta do usuário ficará da seguinte forma:

Figura 7

Onde a seta preta mostra como a reserva de um material que está emprestado por outro
usuário;
Seta vermelha mostra o material reservado, que está disponível para empréstimo.
OBS: Durante o período que durar o protocolo de segurança, os materiais deverão ser solicitados
somente dessa forma.
O próximo ícone - Favoritos:

Figura 8

Neste ícone, o usuário sinalizará os materiais favoritos dele. Para isso, basta fazer da seguinte
forma:

Figura 9

Clicar em selecionar, e após isso, marcar como favoritos aparecerá a tela para o usuário nomear
a lista (figura 10) e enfim, ela aparecerá no formato da figura 11.

Figura 10

Figura 11

Por fim, chegamos ao ícone de sugestões de materiais. Nele, o usuário poderá sugerir para a
Biblioteca alguns materiais para compra.

Figura 12

Caso o usuário tenha dúvidas, a equipe da biblioteca se encontra à disposição para ajudar no
que for preciso:

Contatos:
 Telefone: 55 (21) 2528-0438 / 0439
 E-mail: bibliotecacontato@eacorcovado.com.br

