Portal BNWeb – Manual passo a passo
ITEM 1 - Acesso ao Portal e Consulta no catálogo on-line das bibliotecas da
Rede de Bibliotecas SENAC-DF


Acesse o portal, clicando em CONSULTA AO ACATÁLOGO na página da
biblioteca no site da Fac Senac, ou diretamente pelo endereço
senacdf.bnweb.org.br



Digite o assunto, parte do título e/ou nome do autor no campo indicado na figura
abaixo. Em seguida clique em



, ou tecle ENTER.

Localize, na lista apresentada, o livro do seu interesse. No exemplo,
pesquisamos o livro “Manual da secretária”.



Para visualizar quais as bibliotecas da Rede possuem exemplares daquele livro e
a quantidade de exemplares disponíveis para empréstimo em cada uma delas,
clique em
conforme o exemplo:

. Os resultados serão apresentados



Anote o número de classificação, também conhecido como número de chamada (a
primeiro informação na ficha do livro, em azul). Estas são as informações necessárias
para localizar o material na estante, e constaram nas etiquetas dos livros segundo as
opções de modelos abaixo:

ITEM 2 - Reserva de materiais
Caso todos os exemplares de uma determinada obra em sua biblioteca estejam
emprestados, é possível fazer uma reserva. Para isso é necessário ser cadastrado na
biblioteca e fazer login no Portal.


Acesse o portal e clique em
tela.



Na próxima tela, no campo MATRÍCULA digite o seu CPF, sem pontos e sem
traços, e em SENHA informe sua senha de seis dígitos, cadastrada na
biblioteca. Em seguida clique em LOGIN ou tecle ENTER.



Surgirá uma tela com seus dados de cadastro.



Posicione a seta do mouse sobre a guia CONSULTA e clique em ACERVO.
Faça a pesquisa do livro, conforme ensinamos no Item 1 deste manual.

localizado no canto superior esquerdo da



Após localizar o livro, clique sobre
VERIFICAR RESERVA. No exemplo,
pesquisamos o livro “Vencedores por decisão” cujo único exemplar encontra-se
indisponível/emprestado.



Na próxima tela, verifique os dados do livro e confirme a reserva clicando em
.

ATENÇÃO: Após concluir a reserva, você entrará em uma fila de espera por um
exemplar do livro. Quando o mesmo for devolvido, na sua vez de atendimento, você
receberá um email informando que o livro está disponível para que possa buscá-lo
na biblioteca em até 2 dias. Após este prazo a reserva será automaticamente
cancelada para tender ao próximo na fila.

ITEM 3 - Renovação de empréstimos


Acesse o Portal e faça login, conforme ensinamos no Item 2 deste manual.



Posicione a seta do mouse sobre USUÁRIO e clique em SITUAÇÃO DO
USUÁRIO.



Aparecerá um resumo da sua situação junto à biblioteca, listando empréstimos
ativos e reservas, quando houver.



Para renovar um empréstimo, basta clicar no botão
Renovar Obra,
localizado à direita de cada livro emprestado em seu nome e observar se a data
de devolução do mesmo mudou.

ATENÇÃO: Caso o livro tenha reserva, não é possível renovar o empréstimo, e o
exemplar deve ser devolvido até a data de validade do empréstimo a fim de evitar
multas.

