
_______________________________________________________________________ 1/10 
 © MIND - Software Multimédia e Industrial S.A./GI 
JULHO 2007 

SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA DE BIBLIOTECAS �  PORBASE 5 

O sistema PORBASE 5, versão 1.6, desenvolvido pela Mind em parceria com a 

Biblioteca Nacional, tem como objectivo satisfazer os requisitos de gestão 

bibliográfica de uma biblioteca, genérica ou especializada, promovendo a 

cooperação entre instituições, sendo possível o intercâmbio de informação (por ex., 

a importação/exportação de registos bibliográficos) usando, ou não, a Internet. A 

aplicação é suficientemente configurável e intuitiva para ser utilizada por diferentes 

tipos de utilizadores, conforme o demonstram as cerca de 750 bibliotecas que a 

usam, transformando-a na aplicação de gestão integrada de bibliotecas mais 

difundida a nível nacional. Por outro lado, verifica-se uma política estabelecida de 

actualizações e inovações da aplicação, tanto por correcções como por 

incorporação de novas funcionalidades integrando, sempre que possível, as 

sugestões dos utilizadores. 

A aplicação na sua versão actual está implementada para correr sobre redes locais 

Windows (ETH 10/100 Mbps) sendo as transacções lançadas sobre uma base de 

dados Access.  

A utilização do Access como SGBD (Sistema de Gestão de Bases de Dados) tem 

como vantagem a não existência de custos directos no gestor da base de dados, 

mas está condicionada por limitações apontadas e reportadas pelo próprio 

fabricante: Microsoft. Assim, a solução existente não optimiza o tráfego sobre a rede 

e tem algumas lacunas nos seus mecanismos de recuperação de dados. 

A resolução destas limitações, com efeitos tangíveis no funcionamento do 

PORBASE 5, passa pela substituição da camada transaccional e pela sua 

implementação sobre um SGBD que nos dê garantias de robustez, fiabilidade e 

escalabilidade.  

Nesse sentido, propomos a instalação da Versão Transaccional do PORBASE 5 

para grandes bibliotecas e/ou redes de bibliotecas ligadas em rede tendo como 

SGBD o Microsoft SQL Server. Esta versão permite um melhor desempenho da 

aplicação PORBASE 5 e assegura capacidades de integridade e recuperação da 

base de dados em caso de falhas (por desconexão). 

O PORBASE 5, versão 1.6, é composto pelos seguintes módulos: 

CATWIN � Módulo de catalogação 
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Este módulo constitui a interface de catalogação segundo o formato UNIMARC, de 

registos bibliográficos e de autoridades, sendo as codificações e pontuações 

específicas dos formatos UNIMARC, ISBD e NP405 geradas automaticamente pelo 

sistema. Trata-se de uma aplicação desenvolvida visando utilizadores desde o nível 

básico até ao profissional experiente. Esta aplicação tem a sua interface 

completamente configurável. Destacam-se as funcionalidades de importação directa 

de registos da PORBASE (Base Nacional de Dados Bibliográficos, na Biblioteca 

Nacional), ou de outros sistemas PORBASE 5 que estejam configurados para essa 

partilha, via Internet, e a rápida configuração das folhas de recolha de dados. É 

passível de ser feita a inserção de conteúdos digitais (filmes, ficheiros de som, 

documentos Word ou Excel, entre outros) que depois ficam acessíveis, e 

visualizáveis, na pesquisa no catálogo bibliográfico. 

Este módulo é sujeito a licenciamento por computador/servidor. 

PACWIN � Módulo de pesquisa local 

Este módulo permite a pesquisa e recuperação da informação por variados pontos 

de acesso, pontos de acesso esses configuráveis em função do utilizador. Permite 

ainda a ordenação e impressão dos resultados segundo os critérios definidos pelo 

utilizador, bem como a exportação de registos, quer em formato normalizado ISO 

2709, quer em ficheiros em formato de texto. A informação relativa à localização do 

documento e à sua disponibilidade para empréstimo é visualizada sempre que se 

selecciona um documento no resultado de pesquisa. Estão disponíveis 3 formas de 

pesquisa: simples, avançada, com recurso a operadores booleanos, e profissional, 

por campos e subcampos UNIMARC. É possível a criação imediata de bibliografias 

personalizadas de forma muito potente e simples. Existe ainda uma área reservada 

onde o leitor, depois de se identificar, acede à sua ficha de leitor podendo, 

inclusivamente, efectuar/cancelar reservas. O histórico da pesquisa fica registado 

sendo possível a sua recuperação em qualquer altura. Quaisquer conteúdos digitais 

previamente catalogados (filmes, ficheiros de som, documentos Word ou Excel, 

entre outros) podem ser acedidos pelo utilizador do sistema, apenas através de um 

simples link, visualizando-os de acordo com os seus formatos. 

Este módulo é livre de licenciamento e gratuito. 

USEWIN � Módulo de circulação e empréstimo 

Permite a automatização das funções de controlo da circulação e empréstimo de 

recursos e a gestão da base de dados de leitores, desde a identificação do leitor até 
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à sua caracterização. O empréstimo pode ser efectuado directamente a um leitor ou 

a outras bibliotecas usando mecanismos configuráveis de regras de empréstimo, 

bem como de penalizações por atraso nas devoluções ou levantamento de 

documentos reservados. A leitura óptica de código de barras já se encontra 

implementada. Destaca-se o envio de correspondências, por ex., cartas de atraso 

na devolução, por e-mail ou correio tradicional. Existe ainda a possibilidade de 

impressão de códigos de barras e de etiquetas de cota e associar aos documentos 

estados, pontuais e temporários, de indisponibilidade para empréstimo, por ex., por 

ausência em exposição.  

Este módulo é sujeito a licenciamento por computador/servidor. 

AQUWIN � Módulo de aquisições 

Permite o controlo e automatização do processo de aquisições, incluindo 

reclamações aos fornecedores e devoluções bem como o estado actual da proposta 

de aquisição e o seu histórico, por diferentes pontos de acesso. O sistema está 

preparado para fazer, ou não, o controlo orçamental, dependendo da autonomia 

financeira da biblioteca. Relativamente às publicações em série, e em ligação ao 

módulo KARDWIN, é feita a gestão do estado da assinatura, com o respectivo envio 

de correspondência. A recepção das encomendas pode ser total ou parcial, estando 

o sistema preparado para gerar a lista das recepções. É ainda possível efectuar a 

pré-catalogação no acto de recepção de um novo título. 

Este módulo é sujeito a licenciamento por computador/servidor. 

KARDWIN � Módulo de gestão de publicações em série 

Permite a gestão das publicações em série, desde o controlo das assinaturas até ao 

registo das existências. Em ligação ao AQUWIN faz a gestão das assinaturas e a 

reclamação das existências em atraso. 

Este módulo é sujeito a licenciamento por computador/servidor. 

Estatísticas 

Este módulo permite compilação de indicadores estatísticos relativos à consulta, 

catalogação, empréstimo e aquisição de documentos. Os relatórios produzidos são 

de dois tipos: relatórios de contagens e listagens que podem ser guardados em 

formato digital (exportáveis para aplicações Office), ou impressos. Existem também 

estatísticas rápidas apresentadas graficamente. 

Este módulo está integrado no sistema não sendo alvo de licenciamento. 
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Administração 

Este módulo permite o controlo de acessos de todos os utilizadores (staff da 

biblioteca) e a atribuição específica de permissões de acesso aos módulos 

funcionais e às funcionalidades específicas dentro de cada módulo, permitindo 

assim adequar o sistema às competências individuais de cada utilizador e à 

organização da biblioteca. Por exemplo, tem de estar registado quem pode 

configurar folhas de recolha de dados no CATWIN e criar/alterar regras de 

empréstimo no USEWIN. Permite igualmente o registo de bases de dados de 

acesso comum ou particular, bem como a configuração da periodicidade de 

backups. 

Este módulo está integrado no sistema não sendo alvo de licenciamento. 

Ferramenta de gestão de actualizações Online 

Com esta funcionalidade, as instituições verificam autonomamente se há 

alterações/correcções ao PORBASE 5 e descarregam, para uma localização de 

rede à escolha, o ficheiro correspondente à última actualização. Em cada 

computador, ao aceder a qualquer módulo do sistema, será detectada a 

actualização e ela será executada directamente pelas aplicações na rede, sem 

intervenção do operador. 

Este módulo está integrado no sistema não sendo alvo de licenciamento. 

PACWEB � Módulo de pesquisa na Web 

Este módulo permite, utilizando um simples browser, a pesquisa através da 

Internet/Intranet do catálogo. Mantém a facilidade de utilização bem como as 

principais funcionalidades presentes no módulo de pesquisa local, incluindo a 

produção de índices. O leitor tem igualmente disponível uma área que lhe é 

reservada onde pode efectuar/cancelar reservas de documentos, consultar os seus 

empréstimos actuais e a sua informação pessoal e proceder a sugestões de novas 

aquisições. Tal como o PACWIN, também o PACWEB permite a visualização dos 

conteúdos digitais dos registos em ambiente Web.  

Módulo de Difusão de Informação 

Com esta funcionalidade, as instituições podem enviar automaticamente para os 

seus leitores, via email, a informação das novidades respeitantes às pesquisas do 

seu interesse. Este módulo é dependente do USEWIN, donde provem a informação, 

e os contactos, do leitor. 
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Este módulo é integrado com o PACWEB não sendo alvo de licenciamento. 

Módulos adicionais interligáveis ao PORBASE 5 

Módulo de Tesauro 

Permite o controlo da linguagem de indexação, através da organização hierárquica 

de descritos bem como das suas relações. A aplicação foi desenvolvida segundo as 

normas nacionais e internacionais para a construção de tesauros. Está prevista a 

possibilidade de pesquisa/visualização dos termos de forma hierárquica ou 

alfabética. 

Servidor Z 39.50 

Este módulo permite a disponibilização do catálogo bibliográfico através do 

protocolo Z39.50 (que inclui implementações das normas internacionais ISO 10162 

e ISO 10163). 

 

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS 

Conformidade com normalização biblioteconómica e segurança informática 

O sistema está de acordo com as normas biblioteconómicas nacionais e 

internacionais (UNIMARC, ISBD, NP 405, entre outras).  

A segurança informática dos dados é assegurada em dois níveis: 

 Configuração do sistema de acordo com as políticas de segurança 

específicas da rede; 

 Através do módulo de Administração, com a definição de perfis específicos 

para o uso do PORBASE 5 e parametrização de backups regulares 

(periodicidade configurável). 

Importação de registos bibliográficos 

A importação de registos bibliográficos é possível a partir das seguintes fontes: 

● Biblioteca Nacional; 

● Biblioteca Municipal, desde que esta tenha o software PORBASE 5, 

devidamente configurado; 

● Biblioteca da Sede de Agrupamento de Escolas, desde que esta tenha o 

software PORBASE 5, devidamente configurado. 



_______________________________________________________________________ 6/10 
 © MIND - Software Multimédia e Industrial S.A./GI 
JULHO 2007 

Documentação a fornecer 

O produto PORBASE 5 é fornecido com manuais em formato electrónico, estando o 

cliente autorizado a imprimir o número de cópias de que necessitar para seu uso. 

 

REQUISITOS TÉCNICOS 

Recomenda-se como características mínimas: 

 Computador Pessoal: com Windows 2000/XP; Disco Rígido com 400 MB 

disponíveis, Leitor de CD-ROM/DVD, 256 MB RAM e Internet Explorer 6.0; 

 Servidor: com Windows 2000 Server; Disco Rígido com 400 MB disponíveis, 

Leitor de CD-ROM, 512 MB de RAM e Internet Explorer 6.0 e; 

 Leitor de códigos de barras: deverá usar a porta PS/2 do teclado (há 

adaptadores para se poder ligar na mesma porta o teclado e o leitor de 

código de barras). 

 

PREÇOS 

Características gerais: 

 Os itens desta lista de licenças podem ser adjudicados isoladamente e em 

diferentes momentos; 

 O licenciamento é referido a computador pessoal/servidor e não a utilizador; 

 Um computador pessoal poderá ter um ou mais módulos activados, 

independentemente de qual/quais; 

 Um cliente poderá ter mais licenças na sua posse do que aquelas que estão 

activas. Pelo contrário, um cliente não poderá ter mais licenças activas do 

que aquelas que possui; 

 As licenças podem ser activadas/desactivadas em qualquer momento do uso 

do sistema PORBASE 5; 

 O licenciamento está disponível online em 

http://porbase5.mind.pt/sistema_pb5/precos.html; 

 O custo do licenciamento na versão transaccional com a gestão de bases de 

dados Microsoft SQL Server é o dobro do valor considerado para o 

licenciamento em ISIS/ACCESS, para os mesmos casos, de cooperantes e 

não cooperantes da PORBASE e; 

http://porbase5.mind.pt/sistema_pb5/precos.html
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 O valor do licenciamento varia em função da instituição ser/não ser 

cooperante da PORBASE (Base Nacional de Dados Bibliográficos). Esta 

cooperação é da estrita responsabilidade da Biblioteca Nacional. 

 

Licenciamento: 

 
 

Produtos/Serviços 

 

Qtd 

V. Unitário 

ISIS/ACCESS 
Cooperantes BN 

V. Unitário 

ISIS/ACCESS 
Não Cooperantes BN 

Licenças de PACWIN Ilimitadas Gratuitas Gratuitas 

CATWIN     

1ª Licença  450,00 750,00 

2ª Licença  225,00 375,00 

3ª Licença e seguintes  100,00 100,00 

USEWIN     

1ª Licença  675,00 750,00 

2ª Licença  675,00 750,00 

3ª Licença e seguintes  540,00 600,00 

AQUWIN    

1ª Licença  540,00 600,00 

2ª Licença  540,00 600,00 

3ª Licença e seguintes  450,00 500,00 

KARDWIN     

1ª Licença  540,00 600,00 

2ª Licença  540,00 600,00 

3ª Licença e seguintes  450,00 500,00 

PACWEB 
(por local) 

 525,00 750,00 

Nota: A estes valores acrescerá o IVA em vigor à data de facturação. 

 
Considerando a Versão Transaccional com o SGBD Microsoft SQL Server: 

O sistema está apto a usar uma das seguintes plataformas: 

 Microsoft SQL Server 2000; 

 Microsoft SQL Server 2005 Express Edition ou; 

 Microsoft SQL Server 2005 Standard/Entreprise Edition. 
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SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO DE DADOS 

A migração para o sistema PORBASE 5 dos dados bibliográficos existentes em 

formato electrónico é alvo de orçamento em função do tipo de formato dos dados. 

Se os formatos bibliográficos forem normalizados, a migração é, tendencialmente, 

oferecida pela Mind nos casos de adjudicações de novos clientes. 

 

FORMAÇÃO 

A Mind poderá prestar serviços de formação no sistema PORBASE 5. Essa 

formação será nas instalações do cliente, ou em local por ele designado, devendo 

ser reunidas as seguintes condições iniciais: 

● 1 computador para o formador com o PORBASE 5, versão 1.6, instalada; 

● 1 computador por formando com o PORBASE 5, versão 1.6, instalada ou, no 

máximo, 1 computador por cada dois formandos e; 

● Video-projector e tela de projecção. 

 

Considera-se ainda como pré-requisito que os formandos são profissionais de 

biblioteca e/ou documentação, com conhecimentos de catalogação e das rotinas 

básicas de uma biblioteca, não se exigindo conhecimentos de administração. Os 

formandos deverão, também, ter conhecimentos, na óptica do utilizador, de 

computadores com sistema operativos da família Microsoft Windows. Para optimizar 

as condições da formação, o número de formandos não deverá exceder os 12 por 

cada acção. 

O custo associado à formação está reflectido na seguinte tabela: 

Descrição                 P. unitário             Quant. Custo em � 

Serviços de Formação 500,00�/dia    dias  

Estadia 100,00�/dia    dias  

Deslocação 0,33�/Km 2 x 0,33 x     Km  

Sub total Formação:  
Nota: A estes valores acrescerá o IVA em vigor à data de facturação. 

 

APOIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

Assistência técnica de Nível 1 
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A Mind disponibiliza um serviço de apoio técnico de Nível 1, que denomina de 

Serviço de Continuidade, que se caracteriza por garantir: 

● A actualização para as novas versões; 

● Linha de apoio telefónico/email: 9.30-12.30 e das 14.00-17.00 horas; 

● Possibilidade de participação nas especificações e nos novos 

desenvolvimentos. 

O valor para o primeiro ano está incluído no valor das licenças. 

Após esse período, para se continuar a aceder ao serviço de apoio técnico na 

utilização da aplicação e na resolução de problemas, bem como para ter direito à 

actualização da aplicação, está disponível a subscrição de um contracto de 

manutenção cujo custo anual é de 20 % do valor das licenças activas. Caso seja 

subscrito um contrato de serviço de continuidade automaticamente renovável, este 

valor será de 16% do valor das licenças activas. 

Assistência técnica de Nível 2 

Pode ser adquirido um suporte de Nível 2, que consiste na disponibilidade de um 

pacote de horas para detecção e resolução de problemas, com intervenção 

operacional da Mind por via remota.  

Nesta modalidade, que só está disponível para os utilizadores com Serviço de 

Continuidade activo, o tempo de deslocação é imputável como tempo de 

intervenção e são cobrados custos de deslocação e estadia sempre que a 

intervenção ocorra fora da zona urbana de Lisboa. A adesão ao Nível 2, 

independentemente de ser no primeiro ano ou nos anos seguintes, é sempre sujeita 

a elaboração de um contrato próprio. 

Quadro resumo das condições de assistência técnica: 

Descrição produtos/serviços Custo Unitário 

     
Contrato de Serviço de Manutenção  

Nível 1 � Apoio Técnico 
Nota 1: No caso de adesão ao contrato automaticamente 
renovável, o valor desce para 16% do software licenciado. 

Nível 2 � Intervenção Remota (40 horas) 
Nota 2: Obriga a um contrato de Nível 1. 

 
No caso de intervenção no local: 

(a) Deslocação 
(b) Estadia/técnico 

Nota 3: Obriga a um contrato de Nível 1 e o tempo de deslocação 
é imputável como tempo de intervenção.  
     
Apoio Técnico Pontual, sem Serviço de Manutenção 

Preço hora (mínimo 4 horas): 

 
20% do software licenciado 

 
 

 
(20%) + 2.200,00� 

 
 
 

0,33 �/km 
100,00� /dia 

 
 

 
 

85,00 � 
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No caso de intervenção no local: 

(a) Deslocação 
(b) Estadia/técnico 

Nota: O tempo de deslocação é imputável como tempo de 
intervenção. 

 

 
 

0,33 �/km 
100,00� /dia 

 

 Nota: A estes valores acrescerá o IVA em vigor à data de facturação. 

 

Condições de Pagamento 

Propõem-se as seguintes condições de pagamento:  

● 75% com a entrega do programa 

● 25% com a formação 

 

GARANTIAS 

Todos os módulos do Sistema PORBASE 5 têm a garantia de 1 ano. 

A MIND SA não aceita responsabilidades sempre que as eventuais anomalias 

sejam decorrentes da má utilização e/ou deficiências da condições de infra-estrutura 

(cablagens, rede local, Intranet, etc.). 

 


