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Novidades - OPAC
Este documento pretende descrever os passos necessários para activar a funcionalidade de Novidades no Opac e a
actualização periódica dos dados a divulgar. Esta funcionalidade está comentada na página principal da interface de
pesquisa. Os dados que alimentam esta funcionalidade devem ser gerados através de opção criada para o efeito.
Deve ser selectivo na escolha dos registos da Novidades.

Activar a funcionalidade no OPAC
A funcionalidade de apresentação das novidades está embebida na página principal do módulo OPAC. Através do
Módulo de Administração, menu Aplicação | Configuração do Módulo de Pesquisa OPAC, separador
"Conteúdos HTML" seleccione a opção Editar relativa à página "Start-lang.htm". O conteúdo do ficheiro é
apresentado através de um editor. Ao fundo da página deve mudar para o modo HTML.
Percorra o ficheiro até encontra uma referência a LibraryNews e retirar o comentário (<!-- e -->)
<!-<iframe id="news" height="290" src="../../LibraryNews-bx.htm" frameborder="0" width="100%"
allowtransparency="true" enableviewstate="false"></iframe>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../librarynews/css/bx_styles.css" />
<script type="text/javascript" src="../../LibraryNews/js/LibraryNews.js"></script>
<script type="text/javascript" src="../../Js/JQuery/jquery.printElement.js"></script>
<div style="text-align: right; font-size: 8pt;" id="newshtml"><a href="#">Obter lista de novidades</a> </div>

-->

Grave o ficheiro (modo HTML). O passo seguinte é a criação dos dados a serem apresentados.
NOTA: Como alternativa, o ficheiro pode ser alterado directamente no servidor através do NOTEPAD em
c:\inetpub\Opac\Pages\Html\Start-Pt-pt.htm
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Produzir os dados para serem visualizados
A criação do ficheiros de dados associados às Novidades é criada a através do Módulo de Listagens e Estatísticas.
Depois de entrar no módulos, seleccione a base de dados da qual pretende extrair o ficheiro de novidades.
Seleccione o menu Relatórios | opção Criação de ficheiro de novidades.

NOTA: Os parâmetros apresentados dependem da configuração local.
•
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•
•
•
•
•
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Formato do ficheiro - Deve ser o formato JSON
Registos - pode optar por gerar o ficheiros de novidades a partir de uma pesquisa (ficheiro de salvaguarda)
ou pela indicação dos MFN's (recomendável). Indique conjunto de registos (MFN's) a seleccionar, separados
por ",". Os registos seleccionados devem ter a capa associada (campo 859^u)
A pasta e nome do ficheiros devem ser mantidos, uma vez que esta definição faz parte dos parâmetros do
script que faz a apresentação na página.
Pasta de salvaguarda: Deve manter "C:\inetpub\Opac\LibraryNews\Json" (caminho físico de instalação
do OPAC no servidor)
Ficheiro: Deve manter "LibraryNews.txt"
Limite de registos: Permite definir um limite ao número de registos. A lista gerada não dever demasiado
extensa.
Os restantes parâmetros são opcionais e podem ter aplicação noutros contextos
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