Biblioteca de Bauru ganha
sistema de autoatendimento
Tecnologia de radiofrequência dá mais agilidade ao empréstimo de livros
Em junho, a biblioteca do Câmpus de Bauru
ganhou um novo sistema de identificação de
acervo, por radiofrequência, que garante
mais eficiência na gestão dos livros. Por meio
da tecnologia, os usuários podem emprestar
e devolver livros em
um terminal de autoatendimento semelhante

a um caixa eletrônico.
Com o sistema, os
exemplares da biblioteca receberam etiquetas
com um chip de memória que armazena os
dados de identificação.
Isso permite que o empréstimo e a devolução
de livros sejam feitos
pelo próprio usuário
em um equipamento de
autoatendimento.

CGB



Nova tecnologia facilita atendimento aos usuários
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A tecnologia funciona integrada com o
software Aleph, utilizado para o gerenciamento das bibliotecas
da Rede Unesp, e busca no Banco Athena os
dados do material a ser
emprestado e do usuário que está realizando
o empréstimo.
Para retirar uma
obra, o usuário a posiciona no compartimento indicado.
Automaticamente, o
sistema identifica o livro e, via Aleph, verifica a situação da obra no
acervo (detectando se
há reservas ou proibições de empréstimos,
por exemplo).
O sistema também
trabalha integrado ao
sistema biométrico, que
está em funcionamento
em todas as bibliotecas
da Rede Unesp e faz
uma leitura de impressões digitais, para identificação do usuário.
Facilidade – Outra vantagem do sistema é

que a devolução pode
ser feita mesmo quando a biblioteca estiver
fechada. Haverá uma
abertura para o lado
externo da biblioteca,
semelhante a uma caixa
de correio embutida.
Ao serem depositados na abertura, os livros seguem por uma
esteira que os separará
em dois coletores: um
para exemplares em
situação regular; e outro para os que estão
com atraso ou reserva.
O usuário recebe um
comprovante
informando situação, data e
horário da devolução.
As etiquetas nos livros também permitem fazer um levantamento para geração
do inventário, utilizando um aparelho coletor
de dados. Dessa forma,
os bibliotecários sabem quais obras estão
na biblioteca sem ter
de fazer esse levantamento manualmente.
“Estamos criando condições mais favoráveis

para nossos funcionários e para os nossos usuários”, afirma
Flávia Maria Bastos,
coordenadora da Coordenadoria Geral de
Bibliotecas (CGB).
O Câmpus de Rio
Claro será o próximo a
receber o sistema de
identificação por radiofrequência. A meta
da CGB é implantar o
modelo em dois ou três
câmpus por ano.
“Os critérios que
utilizamos para podermos dimensionar as
bibliotecas da Rede e
definir as primeiras
unidades beneficiadas
foram, entre outros,
tamanho do acervo,
quantidade de usuários, volume de empréstimos e renovações”, explica Flávia,
acrescentando que a
ação é executada com
recursos do Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI), por meio
do Programa de Apoio
e Desenvolvimento da
Rede de Bibliotecas.
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