
Implantação do Software PHL na Biblioteca 
do Colégio Estadual Ivo Silveira



A biblioteca escolar promove serviços de
apoio à aprendizagem e livros aos membros
da comunidade escolar, oferecendo-lhes a
possibilidade de se tornarem pensadores
críticos e efetivos usuários da informação, em
todos os formatos e meios.



Os serviços fornecidos na Biblioteca do
Colégio Estadual Ivo Silveira são: consulta local e
empréstimos, os clientes são alunos e
professores do colégio, o registro é controlado
de forma manual, com um caderno de registros
para cada turma, e outro específico para
professores, anexa ao livro está uma ficha com
retrospectiva de empréstimos, data e nome de
quem emprestou. Todos os sistemas envolvidos
são, portanto, manuais. Existindo por vezes furto
de material.



Informatização do sistema de catalogação
e empréstimo da Biblioteca do Colégio
Estadual Ivo Silveira.



* Implantar o software PHL na Biblioteca do
Colégio Estadual Ivo Silveira;

* Catalogação de todo o acervo da biblioteca;

* Diminuir o extravio do acervo;

* Melhorar o sistema de empréstimo e 
consulta.



O PHL utiliza interface de uso intuitivo,
não requerendo de seus usuários nenhum
tipo especial de treinamento. Atende todos os
serviços e rotinas (Aquisição, Tombamento,
Catalogação, Kardex, Empréstimo,
Renovação, Reservas, DSI, etc).



 Sistemas Operacionais:
- Compatível com os sistemas operacionais: 
Unix, Linux, Windows (95/98/NT/XP/2000).
- Requer suporte CGI;

 Hardware mínimo recomendado para o servidor:
- Processador: 800 mhz
- Memória RAM: 128 Mb
- HD: 1Gb

 Softwares (cliente):
- Navegador Web, versão 5 ou superior 
(IExplorer, Netscape, Mozilla, Opera, etc.)



 Licenciamento do PHL R$ 2.430,00

 Assinatura dos serviços de suporte técnico 
e manutenção R$ 2.040,00 anuais

 Contratação de profissional Bibliotecário



SERVIÇO VALOR (R$)

Computador (três maquinas) 2.400,00

Licenciamento 2.430,00

Mão de obra 1.300,00/mês

Treinamento 560,00/mês

Assistência técnica 2.040,00 (anual)

TOTAL 8.730,00



Atividades Fev/2011 Abr/2011 Jun/2011 Ago/2011 Out/2011

Instalação do Software XX

Contratação de funcionário XX

Treinamento XX

Alimentação da Base de Dados xx xx



 Com a implantação software PHL na biblioteca do
Colégio Estadual Ivo Silveira os funcionários terão maior
controle das obras, com as legitimas informações
referentes ao numero correte de obras no acervo e um
maior controle de empréstimos, atrasos e até mesmo
furtos e extravios.

 Por se tratar de um software com inúmeros recursos,
mas de fácil manuseio, os profissionais da Biblioteca não
terão maiores dificuldades em colocar o sistema em
funcionamento. Possibilitando assim o descarte dos
controles manuais hoje existentes. Com a catalogação do
acervo será possível a localização, consulta e empréstimo
do material. Proporcionando assim melhores resultados no
processo de aprendizado e desenvolvimento intelectual
dos alunos do Colégio Estadual Ivo Silveira.





PERSONAL HOME LIBRARY - PHL. Ciência e tecnologia no 

tratamento e disseminação da informação. Disponível em: 
<http://www.elysio.com.br>. Acesso em: 07 dez. 2010.


