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Certificação
O que é certificar:
• Transferência de documentos para
base institucional.

Checagem da consistência dos dados
registrados em cada campo
• (de acordo com a Metodologia LILACS)

Quando:
• Ao finalizar a descrição bibliográfica
e indexação dos documentos.
Como:
• Acessar o LILDBI-Web pelo perfil de
documentalista.
• No menu do sistema, selecionar
“Documentos”, “Certificar”.

Sistema gera um relatório de erros:
• OK (em verde - sem erro)
• Aviso (em amarelo - possível preenchimento
incorreto de determinado campo)
• Erros (em vermelho - preenchido incorreto de
determinado campo)

Documentos sem erros: base de dados
temporária base institucional

Verificar se é necessário corrigir o
dado, ou se a informação está correta

Necessário corrigir
erro para prosseguir

Arquivo ISO
O Que é
• Formato de arquivo para intercâmbio de dados

Formato atualmente utilizado
para envio de registros para a
base de dados LILACS

Quando utilizar
• Enviar registros à LILACS a ou outra base de dados
• Enviar registros a outro usuário de sua instituição
• Receber registros de outra instituição
• Fazer cópia de segurança de seus registros
Como utilizar
• Importação
Como gerar
• Exportação

Utilizar sempre a extensão
.iso ao final do nome do
arquivo, se não…

Exportação
Gerar um arquivo no formato ISO
Exportação pela base certificada
Acessar a interface de pesquisa
(iAH)

Base
institucional
(ou LILDBIWeb pelo
perfil editor)
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dados
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Outras
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Exportação pela base
não certificada
Acessar o LILDBI-Web

No menu do documentalista,
selecionar: “Utilitários” >>
“exportar”.

Importação
O que
• Incluir arquivos no formato ISO em sua base de
dados

Como
• Acessar o LILDBI-Web pelo perfil de
documentalista.
• No menu do sistema, selecionar “Utilitários”,
“Importar”.

LILACS-Express
Registros LILACS-Express
• Disponibilizados na LILACS sempre com link para acesso do texto completo
• Não possui forte controle de qualidade dos dados, nem indexação
• Objetivo: diminuir o tempo entre a publicacão e seu registro na LILACS

Formas de envio de dados:
• LILACS-Express Editor
• LILACS-Express SciELO

Papel dos CC
• Revisar a descrição bibliográfica e incluir indexação para torna-los registros LILACS finais (de
acordo com a Metodologia LILACS)
• Enviar os registros finais para a substituição na LILACS

Como
• Exportar fascículo da LILACS
• Importar em seu LILDBI-Web, corrigir, finalizar e certificar
• Exportar registros finalizados de sua base institucional e enviar para a LILACS

Pesquisa na LILACS
Pesquisas relacionadas ao fluxo de cooperação
com LILACS geralmente são elaboradas pelo iAH
Somente o iAH permite a exportação dos
resultados no formato ISO
Página sobre Pesquisa na LILACS:
• http://wiki.bireme.org/pt/index.php/Categoria:Pesquisa_na_LILACS

BIREME Submission
Sistema para o gerenciamento eletrônico da cooperação com a Rede LILACS (ainda em fase
de desenvolvimento e testes)
• Disponível em: http://submission.bvsalud.org

Objetivo: fortalecer a cooperação na rede
Permite:
• Gerenciamento eletrônico da interoperabilidade com os Centros Cooperantes (CC);
• Automatização do processo de cooperação;
• Transparência, avaliação e otimização do fluxo de trabalho.

Primeira fase: inclui contribuição através do envio de arquivos ISO para inclusão na base de
dados LILACS. ( atualmente feito por e-mail)
Solicitação de usuário, dúvidas, sugestões: lilacs@bireme.org

