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Apresentação

A Embrapa organiza sua produção editorial segundo quatro principais 
linhas: Linha Técnico-científica, Linha Transferência de Tecnologia, Linha 
Ensino e Aprendizagem e Linha Memória Embrapa.

A produção editorial da Embrapa Pecuária Sul, nas linhas anteriormente 
citadas, está disponível na página da Unidade para consulta de seus 
clientes.

Este manual tem por objetivo orientar os usuários no uso do Sistema de 
Cadastro de Publicações para a HomePage da Embrapa Pecuária Sul 
desenvolvido com a finalidade de disponibilizar, no site da Unidade, a 
relação das publicações que podem ser adquiridas diretamente na 
Unidade ou por intermédio de download.

O usuário deste manual é todo aquele responsável pelo cadastramento e 
atualização dos dados referentes a publicações disponíveis na unidade.

                             Roberto Silveira Collares
                             Chefe-Geral
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                     Requisitos

Navegador Firefox, Mozzila ou Internet Explorer.
Possuir login e senha de acesso ao sistema.

Fig. 1. Acesso ao Sistema

Área Restrita da Intranet

Cadastro de Funcionários (Uso exclusivo do SRH)

Cadastro de Processos de Licitações para HomePage (Uso exclusivo do SPM)

Cadastro de Publicações para HomePage (Uso exclusivo da ACN)

Cadastro de Eventos para HomePage (Uso exclusivo da ACN) 

Cadastro de Clientes (Uso exclusivo da ACN)

Sistema de Gestão de Projetos

SISAC (Uso exclusivo da ACN)

Compinfo (Uso exclusivo da Área de Informática)
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Para acesso às funcionalidades do Sistema de Cadastro de Publicações 
para HomePage, o usuário deve fornecer seu login e senha através do 
link “Cadastro de Publicações para HomePage”, conforme Figura 1, no 
seguinte endereço: .

O sistema é composto por um menu vertical, conforme Figura 2, com as 
seguintes opções: *Cadastro de Formato/Série, *Cadastro de Publicação 
e *Sair do Sistema. Cada opção do menu vertical apresenta uma tela 
com suas respectivas funcionalidades.

Fig. 2. Opções do Menu Vertical

http://intranet/test/area_restrita/ 

                     Acesso ao Sistema

                     Operacionalização do Sistema
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Menu *Cadastro de Formato/Série

Formato de Série – refere-se às categorias de publicações editadas na 
Embrapa.

Ao acionar o menu, uma listagem com os formatos de série cadastrados 
no sistema é exibida na tela.

O usuário poderá escolher as seguintes opções, conforme Figura 2:
 
    – 
    – Visualizar um formato de série já cadastrado.
    – Editar (alterar) um formato de série já cadastrado.
    – Copiar um formato de série.
    – Excluir um formato de série do sistema.

Para adicionar um novo formato de série as seguintes etapas devem ser 
seguidas: clicar no link “Adicionar Formato de Série”: 

    – Preencher o campo “Formato de Série”, conforme Figura 3, informando, por 
       extenso, o nome do formato a ser adicionado ao sistema.
    – Preencher o campo “Texto Descritivo da Série” com o texto que conceitua o
       formato de série a ser cadastrado. 
    – Preencher o campo “Abreviatura”. 
    – Preencher o campo “Imagem padrão”, localizando, no disco rígido, o
       arquivo que contém a imagem que será usada como padrão para o novo
       formato de série. Esta  imagem deverá estar no formato .jpg e com as
       seguintes dimensões: máximo de 130 pixels por 130 pixels  (mantendo as
       proporções da imagem).
    – Clicar no botão “ADICIONAR” para armazenar as informações no sistema.

Para visualizar o formato de série cadastrado, basta acionar o link 
“Visualizar”, conforme Figura 2. Todas as informações referentes ao 
formato de série serão exibidas na tela, incluindo os campos referentes à 
imagem, os quais foram automaticamente gerados quando a imagem foi 
adicionada ao sistema.

A edição ou alteração de um formato de série pode ser realizada através 
do link “Editar”, conforme Figura 2. Este link exibe informações do for-
mato de série cadastradas no sistema, permitindo alteração. Para o caso 
de imagens, o usuário poderá optar por manter a imagem atual, excluir 
ou substituir a imagem através da escolha de outra que satisfaça as exi-
gências apresentadas no tópico “Preencher o campo Imagem Padrão”.

Adicionar um formato de série que ainda não foi inserido ao sistema.

Sistema de Cadastro de Publicações para HomePage da Embrapa Pecuária Sul: 
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Após efetuar alteração nos campos desejados, deve-se clicar no botão 
“EDITAR” para confirmar.

O link “Copiar”, conforme Figura 2, pode ser utilizado para adicionar um 
novo registro mantendo os dados do anterior para alteração ou confirma-
ção.

Fig. 3. Adicionar Formato de Série

Para exclusão de um formato de série deve ser acionado o link “Excluir”. 
Uma tela de confirmação da exclusão será apresentada. Automaticamen-
te, ao excluir um formato de série, todas as publicações vinculadas a es-
se formato serão retiradas da listagem na HomePage.

Menu *Cadastro de Publicação

Ao acionar este menu, uma listagem com as publicações cadastradas no 
sistema é exibida na tela.

11Sistema de Cadastro de Publicações para HomePage da Embrapa Pecuária Sul:
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Fig. 4. Opções do Cadastro de Publicação

O usuário poderá escolher as seguintes opções, conforme Figura 4: 

    –
    – Visualizar uma publicação já cadastrada.
    – Editar (alterar) uma publicação cadastrada.
    – Copiar as informações de uma publicação adicionando em novo registro no
       sistema.
    – Excluir uma publicação do sistema.

Para adicionar uma nova publicação, as seguintes etapas devem ser 
seguidas: clicar no link “Adicionar Publicação”: 
 
    – Preencher o campo (obrigatório) “Formato de Série previamente
       cadastrado”, conforme Figura 5, selecionando a opção adequada na caixa
       de seleção. Para preenchimento deste campo o formato de série já deve
       estar cadastrado no sistema, conforme explicado no menu “*Cadastro de
       Formato/Série”. 
    – Preencher o campo (obrigatório) “Número de Série da publicação”.

 Adicionar uma publicação que ainda não foi inserida ao sistema.
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    – Preencher o campo (obrigatório) “Ano da publicação”.
    – Preencher o campo (obrigatório) “Título da publicação”.
    – Preencher o campo (obrigatório) “Doação?”. O padrão para este campo está
       “desabilitado”.
    – Preencher o campo (obrigatório) “Número de Páginas”.
    – Preencher o campo (obrigatório) “Publicar”. O padrão para este campo é
       “selecionado”. Toda publicação a ser listada na HomePage deve,
       obrigatoriamente, estar com este campo habilitado.

Fig. 5. Adicionar Publicação

    – Preencher o campo “Valor (R$)”. Este campo não deve ser preenchido em
       caso de publicações disponíveis para download.
    – Preencher o campo “zip file”, localizando, no disco rígido, o arquivo
       compactado referente à publicação a ser cadastrada. Este campo deve ser
       preenchido por publicações que não ultrapassem o tamanho de 1,1 MB
       (megabyte).
    – Preencher o campo “link download” com o seguinte endereço: 
       download/publicacoes/nome_do_arquivo.zip, onde nome_do_arquivo.zip é o
       nome do arquivo a ser adicionado. Este campo só deve ser preenchido para 
       o caso de publicações cujo tamanho for superior a 1,1 MB (megabyte).
    – Preencher o campo “Autores”. É necessário adicionar a tag <BR> no final,
       de cada autor cadastrado. Exemplo:
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       Autor 1 <br>
       Autor 2 <br>
       Autor 3.
       Isto permitirá que cada autor possa ser listado em uma linha diferente na
       HomePage.
    – Preencher o campo “Imagem em Miniatura” localizando, no disco rígido, o
       arquivo que contém a imagem da publicação que está sendo adicionada.
       Esta imagem deverá estar no formato .jpg e com as seguintes dimensões:
       máximo de 130 pixels por 130 pixels (mantendo as proporções da imagem).   
    – Clicar no botão “ADICIONAR” para armazenar as informações no sistema.

Para visualizar a publicação cadastrada, basta acionar o link “Visualizar”, 
conforme Figura 4. Todas as informações referentes à publicação serão 
exibidas na tela, incluindo os campos referentes à imagem, os quais 
foram automaticamente gerados quando a imagem foi adicionada ao 
sistema.

A edição ou alteração de uma publicação cadastrada pode ser realizada 
através do link “Editar”, conforme Figura 4. Este link aciona uma tela 
onde serão exibidas as informações da publicação previamente cadas-
tradas, permitindo alteração. Para o caso de imagens, o usuário poderá 
optar por manter a imagem atual, excluir ou substituir a imagem através 
da escolha de outra que satisfaça as exigências apresentadas no tópico 
“Preencher o campo Imagem em miniatura”. Após efetuar alteração nos 
campos desejados deve-se clicar no botão “EDITAR” para confirmar.

O link “Copiar”, conforme Figura 4, pode ser utilizado para adicionar um 
novo registro mantendo os dados do anterior para alteração ou confirma-
ção.

Para exclusão de uma publicação deve ser acionado o link “Excluir”, con-
forme Figura 4. Uma tela de confirmação da exclusão será apresentada.

Menu *Sair do Sistema

Permite ao usuário encerrar a sessão atual de trabalho no sistema.
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