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1. Aceder ao Catálogo Rede Municipal de Bibliotecas de Palmela. 

 
Figura 1 - Catálogos 

2. Selecionar o menu Utilizador. 

 
Figura 2 – Acesso à Área de Utilizador 
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3. Introduzir o Número de Leitor (cartão de utilizador) ou Número de Cartão de 

Cidadão e Palavra-Passe. Clicar em OK. 

 
Figura 3 – Autenticação 

Nota: Só terá acesso à sua área pessoal, caso o seu cartão esteja em situação válida. Isto é, 

não tenha empréstimos em atraso; ou não esteja bloqueado por motivos de: multas por pagar 
ou prazo de validade expirado. 

 
Figura 4 – Alerta de situação inválida 
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4. Caso nenhuma destas situações se verifiquem a plataforma direciona-o para a sua 

Área de Utilizador. Nesta área, através do botão Pesquisa, dá início à constituição 
do seu perfil. 

 
Figura 5 – Pesquisa para iniciar a constituição de perfil de utilizador 

5. Seleccionar o tipo de pesquisa que pretende efectuar. 

 
Figura 6 – Seleção do tipo de pesquisa 
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6. Exemplo com base na pesquisa por Índice. Pesquisar no índice Assunto, ”romance de 
espionagem”. 

 

 
Figura 7 – Pesquisa no índice assunto – romance de espionagem 
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7. O sistema apresenta os resultados da pesquisa. Clicar em cima da expressão 

correspondente ao perfil a criar. O sistema desencadeia a pesquisa. 

 

 
Figura 8 – Resultados da pesquisa 
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8. Clicar em Histórico e de seguida em DSI. 

 
Figura 9 – Clicar em DSI 

9. A validação do perfil de DSI requer a indicação de uma designação. Deverá indicar uma 

descrição para que fique guardada a sua personalização. 

Nota: É também nesta zona que poderá gerir o estado dos seus perfis de DSI. Alternando 

entre os estados: Activo ou Inactivo. 

 
Figura 10 – Validação de designação do perfil e gravação 
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10. Após a gravação, o sistema apresenta os perfis criado, possibilitando a sua consulta 

(Resultados) e a sua gestão (Editar e Apagar). 

 
Figura 11 – Consulta e gestão do perfil 

11. Sempre que um novo recurso dê entrada na base de dados e corresponda ao perfil 
criado, será enviado um aviso via e-mail. 

 
Figura 12 – Informação sobre novos recursos correspondentes ao perfil DSI criado 

12. Os resultados podem ser consultados na área pessoal. 

Clicar em Utilizador – DSI – Resultados (correspondente ao perfil sobre o qual 

recebeu o alerta). 
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Figura 13 – Na área pessoal – Resultados 

13. Clicar em Visualizar. 

 
Figura 14 – Na área pessoal – Visualizar Resultados 



 
 

 © 2017 Câmara Municipal de Palmela 
 

10 

 
Figura 15 – Na área pessoal – Consultar Resultados 

14. Os resultados ficam disponíveis para consulta, durante cinco dias. 

Poderá sair da sua área de utilizador em segurança, clicando em Logout. 


