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1.   PPRRÉÉ--RREEQQUUIISSIITTOOSS  PPAARRAA  AA  IINNSSTTAALLAAÇÇÃÃOO    
   
Para que o Módulo de Gestão de Inventário seja instalado é necessário: 

 
 Ter previamente instalado os módulos de Catalogação e Pesquisa e Circulação e Empréstimo (versão 

2004 ou superior)  
 Fazer a instalação do Módulo de Gestão de Inventário 
 Depois da instalação, alterar as permissões dos utilizadores para terem acesso ao módulo. Por defeito, 

apenas são adicionadas essas permissões ao utilizador ADMIN. 
 
 

 2.   IINNSSTTAALLAAÇÇÃÃOO  DDOO  MMÓÓDDUULLOO  

  
O processo de instalação é extremamente simples. O módulo é distribuído num CD/ROM com a identificação 
“BIBLIObase - Módulo de Gestão de Inventário", ou incluído no CD com todos os módulos  (Inventário) e 
uma disquete com licença do produto: 
 
Os passos a executar são os seguintes: 

 
1. Coloque o CD-ROM na drive respectiva no computador onde foi feita a Instalação Central dos vários 

módulos. 
2. Abra o CD-ROM com o Explorer do Windows e execute o programa SETUP que se encontra na pasta 

Inventário | Central. 
3. Deve indicar ou confirmar a drive e directoria onde foi instalado o Módulo de Catalogação e 

Pesquisa (Instalação Central). Por defeito é assumida C:\BIBLIObase. 
4. Premir o botão “Instalar”. 
5. Em seguida, em cada computador execute o ficheiro SETUP que existe na pasta Inventário | Local 

 
ATENÇÃO  

Após ter terminado este processo é necessário definir para os utilizadores registados as permissões de 
execução do módulo. Deve para isso utilizar o Módulo de Administração de Utilizadores (Botão Iniciar do 
Windows | Programas| BIBLIObase | Administração de Utilizadores). 

 
 
 
 

Em caso de dúvida contacte-nos pelo email bibliosoft@bibliosoft.pt ou pelos seguintes telefones: 
António Manuel Freire  (965871550)  ou Luís Damas (96569 8910). 

Para outras informações consulte a página http://www.bibliosoft.pt 
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