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Reunião da Célula de Biblioteca
1 mensagem
Armando Soares <armando@ufpi.edu.br>
2 de outubro de 2014 16:56
Para: Taison Almeida <taison.almeida@ufpi.edu.br>, Marcelo Ventura <marcelo@ufpi.edu.br>, José Renato
Pereira de Moura Barroso <jrenato@ufpi.edu.br>
Cc: mauriliojr21 mauriliojr21 <mauriliojr21@ufpi.edu.br>, Atendimento NTI <atendimento.nti@ufpi.edu.br>,
juliofroz juliofroz <juliofroz@ufpi.edu.br>, ronaldcmjr <ronaldcmjr@ufpi.edu.br>, "diretoria.nti"
<diretoria.nti@ufpi.edu.br>
Foram discutidos os seguintes pontos:
1. Participação da VídeoConferência sobre o Módulo de Biblioteca discutindo com discussão técnica
2. Estudo da importação dos dados
3. Mudança da exibição dos títulos
4. Roteiro de validação
5. O módulo de biblioteca de compras não entra, com isso foi pedido para remover os links
6. A migraçãoa dos dados está sendo feita no ambiente de homologação
7. Etapa crítica de Merge da funcionalidade de CDD do módulo de biblioteca da versão da UFRN para a
UFPI
8. Preparar um backup do Taison, pois ele entrará de férias em 12/Outubro até 30/Outubro.
Taison deverá mostrar os scripts já prontos e repassar para o Ronald testar e checar e documentar.
9. Definido um esboço de calendário:
Outubro/2014
Testes e Migração dos dados no Ambiente de Homologação (15 dias)
Outubro/2014 e Novembro/2014
Merge e Alteração do CDD no Ambiente da UFPI (30 dias)
- Criar uma ordem de serviço para a SigSoftware fazer o Merge
Dezembro/2014
Homologação e piloto na Biblioteca Setorial do CCN (30 dias)
Janeiro/2014 e Fevereiro/2014
Implantação nas demais Bibliotecas Setoriais do Campus de Teresina (45 dias)
Fevereiro/2014 e Março/2014
Implantação do Módulo nos Campi do Interior (40 dias)
- Treinamento dos bibliotecarios em Teresina
- Preparação do ambiente
- Campus de Floriano
- Campos de Picos
- Campos de Bom Jesus
- Campus de Parnaiba
Customização da funcionalidade de Auto-Atendimento (30 dias)
Abril/2014
Implantação na Biblioteca Central (30 dias)
- Treinamento dos bibliotecários
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- Preparação do ambiente
- Migração dos dados
- Fase de Devolução dos empréstimos antigos ainda no sistema legado
- Novos empréstimos feito no módulo da biblioteca
- Ajustes
- Gerar Relatório de críticas dos empréstimos
Att,
Armando Soares Sousa
Coordenador de Sistemas - UFPI/NTI
Prof. de Ciência da Computação - UFPI/DC
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