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FONTES DE INFORMAÇÃO NA BVS

Base de Dados Bibliográfica é uma das 6 fontes
de informação na BVS.

LILDBI versão WEB é a ferramenta que 
opera Bases de Dados Bibliográficas de acordo
com a Metodologia LILACS.
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ENTRADA DE DADOS
Descrição Bibliográfica
Indexação
Certificação

IMPORTAÇÃO
Registros ISO

EXPORTAÇÃO
MARC

ESTATÍSTICAS



LILDBI-WEB

Aplicativo para entrada, armazenamento e 
recuperação de dados em bases bibliográficas.

Objetivo principal: permitir uma alimentação 
descentralizada de bases de dados bibliográficas,
sua manutenção e um forte controle de 
qualidade.
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Principais características do sistema:

-multiusuário;
-pré-armazena os dados no momento da 
digitação em bases temporais;
-alimenta a base de dados somente a partir
destas bases temporais;
-permite a criação de campos não utilizados pela 
metodologia LILACS.
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Ao instalar o LILDBI-WEB são instalados:

- uma base padrão LILACS, sem nenhum registro 
- um usuário ADMLILACS com as 3 permissões de
acesso ao sistema: documentalista, editor e 
administrador
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Documentalista

- criar novos registros não certificados;
- editar os registros não certificados;
- certificar registros (um documentalista de cada  
vez);
- importar registros;
- exportar registros;
- base de dados LILACS local (pessoal).
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Editor

- editar os registros já certificados;
- enviar documentos certificados para BIREME;
- gerar estatísticas da base certificada;
- base de dados Institucional.
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Administrador

- configurar o sistema;
- definir os campos da base de dados;
- definir consistências de cada campo;
- registrar os usuários;
- definir as permissões de acesso de cada usuário;
- base de dados Institucional e local (pessoal)
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Certificação de registros
Durante a descrição bibliográfica e a indexação de
um documento, o sistema armazena os dados em
uma base não certificada. Para o trabalho ser
concluído, o documentalista terá que certificar os
documentos. 
Ao certificar um documento, o sistema executa a
consistência definida pelo administrador para cada
um dos campos. Passando por estas consistências
os documentos serão transferidos para a base de
dados, sendo eliminados da base não certificada
do documentalista.
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Certificação de registros

Se durante a consistência forem identificados
erros, os registros serão mantidos na base não
certificada, e o sistema gerará um relatório para
que o documentalista os corrija.

Cada base de dados alimentada pelo LILDBI-WEB
terá uma base principal certificada  e mais uma
base de trabalho não certificada para cada
documentalista cadastrado. 
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Acessar o endereço eletrônico 
(disponível somente para este curso) 

http://grupo2-new.aula.bvsalud.org/lildbi/

usuário: doc1 ...
senha: doc1 ...

Perguntas mais Frequentes
http://metodologia.lilacs.bvs.br > Perguntas Frequentes (FAQs)

http://metodologia.lilacs.bvs.br/


MUITO OBRIGADO!

Contato: lilacsdb@bireme.org

Visite: http://metodologia.lilacs.bvs.br
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