11
RELATÓRIOS

Os Relatórios gerados pelo SISGAM
são de dois tipos:
Relatórios predefinidos
Relatórios dos resultados de uma
pesquisa.

Relatórios Os Relatórios predefinidos podem
Predefinidos ainda ser emitidos para um
determinado museu (o museu que o
usuário está com acesso no
momento) ou emitidos para todos os
museus da rede.

A tela ao lado permite ao usuário
escolher o Relatório predefinido que
deseja emitir.
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11
RELATÓRIOS
(cont.)

Nos Relatórios escolhendo os campos, o usuário é
apresentado a uma tela onde pode escolher os
campos que deseja que apareçam no Relatório,
como pode ser visto na tela a seguir:

Escolhendo
os
campos
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11
RELATÓRIOS
(cont.)

Relatórios
dos
resultados
de uma
pesquisa

Toda pesquisa pode ter seus resultados emitidos sob
a forma de relatórios. Ao final da exibição das fichas
de peças que resultaram da pesquisa, sempre existe
uma opção de “Gerar Relatórios”, como pode ser
visto na figura.
Ao acionar a opção são
mostrados os campos para
que o usuário selecione
aqueles que ele deseja que
constem do relatório da sua
pesquisa. Após escolher os
campos o usuário deve
acionar o botão “Gerar
Relatório”, no final da
página.
O relatório será gerado em formato
.doc, podendo ser editado e outras
informações serem agregadas a
ele, podendo ser salvo ou,
simplesmente, emitido.
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12
COLEÇÕES
Nesta opção o
catalogador
deverá
descrever as
coleções nas
quais serão
vinculadas o
acervo do
museu.

Inserir coleção

Coleção

Clicar na opção coleção / Inserir
coleção / Descrever a coleção
preenchendo os campos e enviar

Descrever
coleção
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12
COLEÇÕES
(cont.)

Vincular cada
peça à sua
coleção

Após cadastrar cada coleção com suas respectivas
informações será possível vincular individualmente
cada peça à sua coleção correspondente.
Preencher a ficha normal da peça; clicar em
coleções e anexar à ficha a essa coleção. Caso a
ficha da peça já esteja pronta basta efetuar a sua
vinculação.

Coleções
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12
COLEÇÕES
(cont.)

Inserir o nome da coleção
que já está cadastrada

Vincular cada
peça à sua
coleção

Nome Coleção
Vai aparecer o nome da
coleção já cadastrada.
Clicar em inserir coleção.
A peça será inserida na
coleção
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12
COLEÇÕES
(cont.)

Para realizar pesquisas em coleções basta clicar na
opção “Coleções”, digitar o nome da coleção.
Aparecerão todas as peças vinculadas a ela.

Pesquisas em
coleções
Inserir o nome da
coleção

Resultado da
busca: todas as
peças vinculadas
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12
COLEÇÕES
(cont.)
Gerar um
relatório da
pesquisa

Para gerar um relatório da pesquisa, clicar na opção
busca avançada e preencher o campo “Tipo” de
Acervo=todos. No campo coleção, colocar o nome
da coleção. Como resultado de busca virão todas as
peças que foram vinculadas à coleção pesquisada.
Se possível, gerar um relatório escolhendo campo.

Tipo de acervo,
selecionar
Todos

Inserir o
Nome da coleção
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