Versão 1 - 01/10/2020

Como inserir a
imagem da capa do
livro no Pergamum

Etapas iniciais
Acesse o ambiente administrativo do Pergamum, disponível
em pergamum.ufc.br/web, e realize o login com suas
credenciais. Após o login, acesse o módulo "Catalogação" e
depois "Cadastro". Digite o código do acervo que deseja
inserir a imagem da capa. Escolha a aba "Vínculos", no canto
superior da tela, e depois marque a opção "Capa".
Clique no botão "Selecione o arquivo a ser vinculado",
selecione a imagem a ser inserida, esta deve estar salva
previamente no computador, e clique em "Inserir", conforme
figura 1:
Figura 1 - Seleção da imagem da capa

Segunda parte
Após a inclusão da imagem, será necessário atualizar o
acervo, para que esta seja exibida no catálogo do Pergamum.
Para isso, clique no botão "Atualizar Acervo", no canto
superior da tela, conforme ilustra a figura 2:
Figura 2 - Atualizando o acervo

Pronto! A imagem foi inserida e já está disponível para
visualização no catálogo do Pergamum.

Etapa Final
Após a atualização do acervo, é importante averiguar se a
imagem inserida foi realmente a que corresponde ao título.
Para isso, abra o catálogo do Pergamum, disponível em
pergamum.ufc.br, e digite o código do acervo no qual você
inseriu a imagem da capa, conforme a figura 3:
Figura 3 - Conferindo a imagem inserida

Se a imagem exibida estiver correta, pronto, o processo foi
finalizado e todos já terão acesso ao realizarem a pesquisa no
catálogo.

Etapas extras
Caso a imagem inserida esteja incorreta ou você detecte
qualquer outro problema, é possível excluir a imagem. Basta
remover o campo 856, conforme figura 4:
Figura 4 - Excluindo imagem inserida

Após a exclusão, é necessário repetir o processo para inserir
uma nova imagem.

Últimas Informações
É possível inserir mais de uma imagem em um único acervo,
basta repetir o processo com o mesmo acervo. Nos acervos
com vários volumes, recomenda-se inserir todas as capas,
começando do menor para o maior volume, para que o volume
1 apareça em primeiro plano nos resultados do catálogo. Em
seguida, atualizar acervo.
Figura 5 - Inserindo várias imagens no mesmo acervo

Fim.
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