BIBLIObase

Procedimentos de instalação

Módulo de Impressão de Códigos de Barras
1.

PRÉ-REQUISITOS PARA A INSTALAÇÃO

Para que o Módulo de Impressão de Códigos de Barras fique automaticamente disponível no Módulo de
Catalogação e Pesquisa e/ou Módulo de Circulação e Empréstimo (quando instalado) é necessário garantir:
!
!
!
!

2.

Ter previamente o módulo de Catalogação e/ou Empréstimo instalado
Fazer a instalação do Módulo de Impressão de Códigos de Barras
Alterar as permissões dos utilizadores para terem acesso ao módulo
Instalação do programa Winlabel (para impressão dos códigos)

INSTALAÇÃO DO MÓDULO

O processo de instalação é extremamente simples. O módulo é distribuído numa disquete com a identificação
“BIBLIObase - Módulo de Impressão de Códigos de Barras".
Os passos a executar são os seguintes:
1.
2.

Coloque a disquete na drive A:
A partir do menu “Iniciar” (Start) do Windows seleccione a opção “Executar” (Run) e digite:
A:SETUP

3.
4.

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.
Premir o botão “Instalar”.

Após ter terminado este processo é necessário definir para os utilizadores existentes as permissões de
execução do módulo.

DEFINIÇÃO DE PERMISSÕES AOS UTILIZADORES
O módulo é executado directamente através de uma opção no Módulo de Catalogação e Pesquisa. A
opção “Imprimir” do menu “Base de dados” depois da instalação passa a ter a opção “Impressão de
Códigos de Barras” activa. No entanto esta ficará desactivada (cinzento mais claro) para todos os
utilizadores à excepção do ADMIN.
Para disponibilizar esta opção, deve entrar no Módulo de Administração de Utilizadores e activar a
permissão para os utilizadores que o necessitem.
A partir deste momento já é possível no Módulo de Catalogação e Pesquisa (e outros onde esta
funcionalidade possa vir a ser necessária) criar ficheiros com os dados a imprimir em códigos de barras.
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3.

INSTALAÇÃO DO PROGRAMA WINLABEL

Tratando-se de um programa para correr em ambiente gráfico (em Windows), o seu funcionamento é muito
simples. Os utilizadores mais familiarizados com aplicações gráficas não sentirão nenhuma dificuldade em
alterar ou criar novos modelos de etiquetas.
O programa pode ser distribuído em CD/ROM ou em disquetes, e em função disso deve ter em atenção a
referência correcta à drive (D:, A: etc.)
Para instalar o Winlabel devem ser executados os passos que se seguem.
Se a drive a utilizar for D:, deve introduzir o CD/ROM Winlabel na drive respectiva, e a partir do
menu “Iniciar” (Start) do Windows seleccionar a opção “Executar” (Run) e digitar:

D:SETUP

Durante o processo de instalação serão apresentadas algumas opções. Para uma instalação mais fácil
assuma todas as opções, nome e directorias por defeito sugeridas pelo programa.
O programa SETUP cria uma nova opção no menu “Programas”, designado por Zweckform Winlabel
2.0.

Em caso de dúvida contacte-nos pelo email bibliosoft@esoterica.pt ou pelo Serviço Volante 96 569 8910.

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

(c) BIBLIOsoft & Irisdata, Setembro de 2000 (BIBLIObase, Versão 1.2)
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