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Data
Oficina
Orador(a)
Nota Biográfica

Horário
Nº horas
Objetivos

Público alvo
Local

Nº mínimo/máximo de
formandos(as)
Preço de associado
Preço de não associado
Inscrições e Pagamento

21 e 22 de setembro de 2017

DESVENDANDO OS SEGREDOS DO KOHA
Rafael António
Mestre em Ciências da Documentação e Informação (UL), MBA
com especialização em Gestão da Informação (UCP)
e
Licenciado em Engenharia Informática (UNL). Consultor em
sistemas de informação de arquivos e bibliotecas e
evangelizador do MoReq2010. Parametrização e tradução do
Mini-micro CDS/ISIS para catálogos de bibliotecas (PORBASE),
arquivos (ARQBASE) e museus (MUSA). Tradução e configuração
das primeiras versões do KOHA e ATOM em Portugal em
organismos da Administração Pública Central e Local e do Ensino Superior. Consultor
do Projecto (MEF/ACE) coordenado pela DGARQ e consultor de projectos de Gestão
Documental e Modelação de Processos. Autor de diversas comunicações e
publicações.

10h às 13h e 14h às 17h
12h
Gerais:
No final da oficina, os formandos deverão ser capazes de conhecer a
estrutura e funcionamento do KOHA, e parametrizar os diferentes módulos.
Específicos:
Esta oficina tem por objetivo:
• Compreender as funcionalidades do KOHA;
• Explorar as funcionalidades disponíveis;
• Modificar a parametrização para adequar às suas necessidades;
• Identificar novas potencialidades de desenvolvimento do
programa.
Profissionais de informação que utilizam o KOHA ou interessados neste
programa, alunos da área de ciências da informação, engenheiros de
sistemas de informação.
BAD
Rua Morais Soares, nº 43C – 1º D
1900-341 Lisboa
Limitado à capacidade da sala

60€
120€
As inscrições devem ser remetidas até dia 13 de setembro de 2017 ao Centro
de Formação da BAD, Rua Morais Soares, 43C - 1º Dto., 1900 – 341 LISBOA,
através do formulário em linha em
http://www.apbad.pt/Formacao/formacao_oficinas.htm.
Mais informação em www.bad.pt
O pagamento deverá ser efetuado até dia 13 de setembro de 2017, utilizando
os dados bancários da BAD disponíveis em
http://www.apbad.pt/Downloads/Dados_fiscais_bancarios.pdf

Programa

COMUNICAÇÃO DA OFICINA

REQUISITOS/COMPETÊNCIAS EXIGIDAS: Experiência na utilização do KOHA como utilizador.

1. As funcionalidades do KOHA
•

Catalogação e importação de registos

•

Gestão de Empréstimos

•

Gestão de Aquisições e Assinaturas

•

As Ferramentas e Relatórios

•

Administração de parâmetros do sistema

2. Os truques escondidos
•

Como importar registos com JISIS

•

Como elaborar relatórios com SQL

•

Listagens formatadas com ZOTERO

•

Modificação da interface com CSS e HTML

3. Identificação de novos desenvolvimentos
•

Modelos de visualização

•

Ficheiros de autoridade

•

Tradução de menus

•

Integração com instituições de memória
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