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Evolução dos Serviços
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Serviços de contexto Pesquisa Federada

Índice Central



Serviço de pesquisa - acessos



Evolução do número de pesquisas
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1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim
2014 928.787 789.837 350.053 938.384
2013 929.455 890.354 470.748 1.164.157
2014 65.564 50.251 32.789 80.308
2013 66.074 59.707 39.403 87.543
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Downloads

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2013 851.627 777.436 867.795 850.897 854.745 689.165 689.725 405.280 735.212 1.027.145 934.359 706.764

2014 855.278 837.253 919.534 1.004.466 875.133 698.646 718.378 399.882 851.168 1.179.531 974.748 748.327
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Origem dos pedidos de Serviços - SFX

Outros



Problemas da solução atual

– Plataforma local (Hardware, versões SO);
– Dependência do Metalib;
– Otimização da Interface;
– Módulo de autenticação;
– Proximidade do fornecedor;
– Suporte / Tempos de resposta;
– Instancias em produção (quota de mercado). 



Duas opções

• Manter os mesmos serviços, mitigando os 
riscos;



• Adoção de solução alternativa
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Estudo 2012
Aplicações Ex Libris Ebsco

Descoberta

Link Resolver

Estatísticas



Estudo 2012 - avaliação
Aplicações Ex Libris Ebsco

Descoberta

Link Resolver

Estatísticas



Estudo 2012 - conclusões

• As diferenças apuradas não 
são, à partida, indicadores de 
uma clara mudança de 
plataforma.

• Uma combinação entre 
sistemas da EBSCO 
(EDS/Link Resolver) com a 
ferramenta de estatísticas da 
Ex Libris (USTAT) daria a 
melhor pontuação funcional.



Estudo 2012 - recomendações

• Continuar atento à 
evolução dos produtos;

• Mercado dinâmico;

• Melhorias anunciadas 
por ambos os 
fabricantes.
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• ExL – Serviço de pesquisa
– Melhorias da plataforma de alojamento do 

serviço
• Datacenter
• Hardware

– Adoção de sistemas avançados para lidar 
com grandes infraestruturas de dados

http://cassandra.apache.org/ http://hadoop.apache.org/



• ExL – Serviço de pesquisa
– Adoção de mecanismos de segurança (DDoS, XSS, 

Encriptação);
– Melhorias ao nível da interface;
– Desenvolvimento de interface móvel (IOS);
– Taxa de cobertura do índice central (base da pesquisa 

rápida);
– Performance (entrega mais rápida dos resultados);
– Melhoria do algoritmos de ranking;
– Melhorias de funcionalidades backend



• ExL – Link resolver
– Atualizações semanais da KB
– Suporte para formato KBART
– Melhorias de funcionalidades backend
– Interface móvel lista AtoZ (IOS)



• ExL – Estatísticas
– Suporte para novos editores;
– Compatibilidade com a norma COUNTER4.



ExLibris – Tendências

– Adoção de soluções na cloud (Primo, SFX, 
Alma);

– Abandono progressivo do Metalib (motor de 
pesquisa federada);

– Adoção do Primo como interface única de 
pesquisa para as soluções EL.

– Aposta muito forte no Alma



• EBSCO – Serviço de pesquisa
– Integração de research starters (links para 

artigos relevantes a partir de enciclopédias 
cientificas) 



• EBSCO – Serviço de pesquisa
– Auto complete multi-idioma para os termos 

pesquisados;
– Auto complete dos títulos subscritos;



Evolução dos produtos 2012 / 2014

• EBSCO – Serviço de pesquisa
– Integração com metadados Scopus e WOS, 

incluindo número de citações ao nível do registo;
– Integração de fatores de impacto JCR e Scimago

ao nível do registo;
– Pesquisa de imagens com base nos metadados:
– Integração com thesaurus temáticos (Mesh, 

Inspec, Hein Online, entre outros)



Evolução dos produtos 2012 / 2014

• EBSCO – Serviço de pesquisa
– Integração de ferramentas áudio (Ouvir os 

artigos apresentados na versão HTML); 



• EBSCO – Serviço de pesquisa
– SSO com Shibboleth/Athens;
– Fusão dos interfaces de gestão (Ebscohost e 

A-Z)
– Interface móvel responsiva multiplataforma



• EBSCO – Link Resolver
– Nova ferramenta (Full text Finder);
– Novo conceito de agrupamento de conversão da lista 

A-Z para agrupamento de revistas por assunto

– Fusão de interface de gestão com o Ebscohost



• EBSCO – Link Resolver
– Informação na lista EDS de pesquisa de um título 

exato com fornecedores e respetivos anos de 
subscrição

– Possibilidade de pesquisar apenas nos conteúdos de 
uma determinada revista em subscrição



• EBSCO – Estatísticas
– Suporte para a norma Counter 4;
– Oferta de serviço chave na mão – Configuração e 

carregamento dos dados de editores;
– Filtragem dos resultados;
– Suporte para o formato CR1 (relatório de 

consórcio).



Evolução dos produtos 2012 / 2014

• EBSCO – Tendências verificadas
– Aposta na qualidade dos metadados;
– Aumento do nível de funcionalidades 

oferecidas;
– Integração das funcionalidades de backend

numa interface única;
– Expansão da quota de mercado;
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• Reanálise dos serviços em nuvem da EL / 
EBSCO

Vs.



Metodologia

• Análise focada, unicamente, nas necessidades 
específicas da b-on.

• Equipa multidisciplinar – equipa FCT|FCCN / Grupos de 
trabalho

– Bibliotecários
– Especialistas em usabilidade
– Administrador de sistemas para bibliotecas
– Utilizadores



Metodologia



Metodologia

• Avaliação de portfolio de serviços

– Os sistemas de pesquisa funcionam em conjunto com outras 
aplicações (link resolver e registo de dados estatísticos);

– O mix de soluções provenientes de diversos fabricantes não 
representa uma boa prática;

– A mudança do sistema de pesquisa, deve contemplar também 
as restantes soluções que gravitam à volta deste.



Metodologia

Definição dos 
requisitos

Desenvolvimento 
de protótipo

Testes e 
correções de 

parametrização

Testes com 
utilizadores

Análise 
comparativa

Conclusões



Parâmetros de avaliação

Ergonomia / Usabilidade

Cobertura

Relevância / Qualidade dos metadados

Funções de pesquisa e entrega dos resultados

30 Parâmetros técnico-funcionais

Descoberta

Link resolver

Estatísticas 

Custos



Parâmetros de avaliação

Descoberta

Link resolver

Estatísticas 

Custos

Integração

Autenticação

Conteúdos

Administração

Estatísticas da ferramenta

10 Parâmetros técnico-funcionais



Parâmetros de avaliação

Descoberta

Link resolver

Estatísticas 

Custos

Compatibilidade e integração

Gestão de Utilizadores

Operações SUSHI

Gestão de coleções / custos

Módulo de reporting

23 Parâmetros técnico-funcionais



Parâmetros de avaliação

Descoberta

Link resolver

Estatísticas 

Custos
Manutenção (3 anos)

Implementação
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Próximos passos

• Conclusão dos testes / correções
• Análise pericial de usabilidade:

– Interface demo Primo;
– EDS.



Próximos passos

• Testes com utilizadores (EDS)
– Seleção de instituições;
– Duração mínima de dois meses;
– Recolha do feedback.



Próximos passos

• Análise comparativa
• Conclusões
• Decisão



Calendário

Tasks 1 T 2015 2 T 2015 3 T 2015 4 T 2015 1 T 2016

Testes / correções

Testes c/
Utilizadores

Análise
comparativa

Decisão

Paralelismo




