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Solicitar mídia (exceto artigos de revista) 

Normalmente, você vai encontrar o título da mídia desejada junto com um link que diz „Bestellen“ 

(pedir). 

 

Ao clicar neste link, vai se abrir uma segunda janela, na qual você deve inserir o número do seu 

cartão de usuário e a senha para iniciar a sessão. Esta janela permanecerá aberta até você fechá-la 

clicando em „ABMELDEN UND SCHLIESSEN“ (terminar a sessão e fechar a janela). Se não registrar 

nenhuma atividade por 5 minutos, você precisará inserir os dados novamente. 

 

Depois de ter iniciado a sessão, você pode solicitar a mídia desejada clicando no link 

„Bestellen/Vormerken“ (solicitar / reservar), localizado também à direita da janela. Isso significa que, 

no total, você deve clicar duas vezes: uma vez para iniciar a sessão e novamente para solicitar a 

mídia. 
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Vai receber uma confirmação do pedido: 

 

 

Depois de requisitar a mídia, você pode retornar à janela do catálogo on-line (OPAC) e procurar e 

solicitar mais mídia.  

Quando você terminar de pedir todas as mídia que você precisa, clique em „ABMELDEN UND 

SCHLIESSEN / terminar a sessão e fechar a janela” como o aviso diz para proteger seus dados.  

Procure meios por assinatura 

Se você encontrou uma assinatura em outro catálogo do IAI, anote a assinatura completa. Na caixa 

localizada no centro, selecione „[SGN] Signatur” (seleção padrão: „[ALL] Alle Wörter“). Agora você 

pode inserir a assinatura e procurar a mídia. 

Quando você procura mídia usando a assinatura, você deve substituir as barras por espaços para 

que você não receba resultados incorretos ou nulos. 

Como resultado, você receberá um ou mais títulos que contenham a assinatura desejada: 
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Por favor, clique no título desejado e peça-o da maneira já explicada, clicando no link "Bestellen" 

(solicitar). Se o título desejado não aparecer, acesse a informação. 

 

Solicitar artigos de revistas 

No nosso catálogo, você encontrará muitos artigos de revistas (simbolizados por ). Nestes, não 

existe nenhum link que diga "Bestellen" (solicitar), mas você precisa pedir o volume da revista em 

que o artigo foi publicado. O nome da revista aparece abaixo do nome do autor ou abaixo do título 

do artigo, introduzido por „In:“ (em). Por favor, anote o nome do jornal, a assinatura, a numeração, o 

ano, o número e as páginas (se indicado). 

 

Agora, inicie outra pesquisa, selecionando "[ZTI] Titelanfang Serie, Zeitschrift" na caixa localizado no 

centro e digite o nome completo da revista. Se o título for muito geral (como p. ex. „Revista“), é 

possível que você seja apresentado com vários resultados. 

Nesse caso, escolha a revista desejada (revistas impressas são simbolizadas por , revistas digitais 

ou digitalizadas por ). 

 

Depois de selecionar a revista desejada, clique no link "Bandliste" (lista de volumes). 
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Em algumas revistas, você receberá uma lista de todos os volumes. Para solicitar um volume, basta 

clicar no volume desejado. 

Em outros casos, aparecerá a seguinte tela. Aqui, você deve inserir o número do seu cartão de 

usuário e sua senha para iniciar a sessão. 
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Depois de iniciar sessão, você deve clicar em „Klicken Sie bitte hier, um einen neuen 

Zeitschriftenband zu bestellen“ (clicar para solicitar o volume da revista). 

 

 

Você será convidado a preencher um formulário: insira o ano, o volume, o número e as páginas (se 

você conhece).  

 

Agora você pode solicitar o volume da maneira já descrita, clicando no link "Bestellen" (solicitar). 

 


