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 Contex to  

 Objec t i vos  

 Requ is i tos  func iona is

 Âmbi to  de  ap l i cação

 Benef íc ios  



 Contexto  - a necessidade de coordenação

Proliferação de projectos de digitalização, MAS
... falta de mecanismos comuns para gestores e profissionais...

Investimentos consideráveis, MAS
... risco de duplicação de trabalhos, no caso de publicações impressas
... falta de critérios e competências técnicas comuns   

Massa crítica de conteúdos digitalizados a emergir, MAS
... inexistência de serviços agregadores para a sua descoberta
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Um serviço de informação sobre digitalizações
... já efectuadas e disponíveis em linha ...
... ou em preparação ...
... Identificação dos recursos  
... indicação dos endereços de acesso
... Informação sobre a entidade detentora  

um serviço de agregação para o Portal Europeana
... canalização dos dados através de um servidor comum
...  automatização de procedimentos
...  simplificação de tarefas e controlo de qualidade
.... actualização constante
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 foco na recolha e disponibilização de metadados
 repositório – constituir um ponto central de informação partilhada

 viabilizar a coordenação sem implicar centralização de decisões

 redistribuir a informação para serviços terceiros

 Objectivos



Fácil participação e acesso 
 interface Web de utilização fácil e sob autenticação
 registo manual  ou importação por pesquisa noutras bases 
 recolhas automatizadas de servidores OAI inscritos
 dados actualizáveis em qualquer altura 
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Serviços de controlo sistemático  
 sistemas de alerta para verificação da execução de intenções
 idem, para a disponibilidade das digitalizações na Web

Serviços de notificação e de difusão 
 notificação automática de adições e actualizações
 partilha dos dados por protocolos simples de uso generalizado ...

 Requisitos funcionais 



 foco essencial nas publicações portuguesas
 participação de quaisquer entidades, sem grandes formalidades
 uma pragmática de serviço  
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 RNOD  - Âmbito de aplicação

serviços de 
informação

gestão de colecções 
analógicas

projectos de 
digitalização

repositórios digitais
utilizadores 

das bibliotecaspúblico em geral
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um ambiente para a colaboração efectiva
...  relevância prática imediata dos resultados ...
...  criação de comunidades de interesse... 
...  identificação de parcerias possíveis...

um contexto para incentivar boas práticas 
... adopção de princípios, critérios e normas técnicas ...
... desenvolver conhecimento e experiência comuns...

uma ferramenta para valorização dos recursos culturais 
... aumento de acessibilidade, visibilidade e uso ...
... desenvolver conhecimento e experiência comuns...

 Benefícios
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Maria Inês Cordeiro

icordeiro@bnportugal.pt
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