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Exportação dos registros
para o formato ID(ISIS)
Estes dados estavam na antiga Wiki SciELO e foram apenas copiados para este ambiente para
preservação. Os dados foram modificados pela última vez em às 17h23min de 1 de novembro de
2012. Não possui registro do autor.

Exportação dos registros para o formato ID(ISIS)

Monográfico
Url:
http://192.168.1.12:5984/scielobooks_1a/_design/scielobooks/_list/books_id/visible_books
Dicionário de dados:
v001 -> _id
v002 -> is_comercial
v003 -> use_licence
v004 -> year
v005 -> pages
v006 -> publisher
v007 -> language
v008 -> title
v009 -> eisbn
v010 -> country
v011 -> synopsis
v012 -> creators - full_name^rrole^clink_resume
v013 -> shopping_info - store^ubook_url
v014 -> bisac code
v015 -> format - ^hheight^wwidth
v016 -> serie - ^ttitle^iissue^nissue_number^sissn
v017 -> collection ^iindividual_author^ccorporate_author^ttitle^eenglish_translated_title^vtotal_number_of_volume
s
v018 -> doi_number
v019 -> isbn
v020 -> edition
v021 -> primary_descriptor
v022 -> translated titles - title^llanguage

Exportação dos registros para o formato ID(ISIS)

Analítico
Url:
http://192.168.1.12:5984/scielobooks_1a/_design/scielobooks/_list/parts_id/visible_parts
Dicionário de dados:
v001 -> monograph_id
v004 -> monograph_year
v005 -> pages
v006 -> monograph_publisher
v007 -> monograph_language
v008 -> monograph_title
v012 -> creators - full_name^rrole^clink_resume
v019 -> monograph_isbn
v022 -> translated titles - title^llanguage
v023 -> title
v024 -> pdf_file.name
v025 -> descriptive_information
v026 -> notes
v027 -> _id
v028 -> order

Envio para Bases de dados

Envio para Bases de dados

OpenLibrary
Introdução
O OpenLibrary (OL) é uma "biblioteca aberta", mas não quer dizer que todos os livros disponíveis
sejam somente em acesso aberto. A intenção do OL é ser um catálogo mundial de metadados de
livros, muito semelhante aos serviços do WorldCat. Ou seja, todos os livros, de acesso aberto e
comerciais, podem ter uma página exclusiva no OL e os metadados podem ser editados por toda a
comunidade.
O link para cadastrar os livros é: https://openlibrary.org/books/add
Observação:
Se já existir um cadastro do livro, checar quais campos faltam e editar o cadastro para que a
página fique mais completa possível.

Cadastro
1ª tela - Add a book to Open Library
Title: título completo do livro;
Author: apenas cadastrar autores. Não cadastrar organizadores, coordenadores,
etc.
Who is the publisher: editora.
When was it published?: apenas cadastrar o ano de publicação do livro
And optionally, an ID number — like an ISBN — would be helpful...: ISBN

EPUB.

2ª tela - dividida em "Work Detais" e "Página com o título do livro".
Work Details

Title: Título e subtítulo do livro
Author: Colocar somente autores
How would you describe this book? Sinopse
Subject keywords? Palavras-chave
Links
Livros em acesso aberto:
Give your link a label: SciELO Books (PDF and EPUB)
URL: colocar o link do DOI do livro.
Livros em acesso comercial:
Give your link a label: SciELO Books
URL: colocar o link do DOI do livro.
Observação: se o DOI não for SciELO (prefixo 10.7476, preencher com a
URL do livro do site SciELO)

Página com o título do livro
Title: Título do livro
Subtitle: subtítulo do livro.

Imagem de capa: link da capa do site SciELO Livros.

Where was the book published?: Cidade e País em que o livro foi publicado
Edition Name (if applicable): Edição do livro, se houver
Series Name (if applicable): Série do livro, se houver
Contributors: nome de todos os autores/contribuidores e seus respectivos
papéis.

Languages: Idioma do livro
Is it a translation of another book?: Selecionar quando o livro for uma
tradução
Any notes about this specific edition?: inserir texto abaixo
Ex.:
Digital Edition
Bisac: SOC065000 - SOCIAL SCIENCE / Human Sexuality
How to quote: (referência do livro)
DALENCAR, R. S., and CERQUEIRA, M. B., eds. Velhice & Sexualidade: tramas
da diversidade [online]. Ilheus: Editus, 2021. ISBN: 978-65-86213-60-7.
https://doi.org/10.7476/9786586213607.

Envio para Bases de dados

Internet Archive
O Internet Archive (IA) tem a intenção de hospedar e preservar todos os arquivos de texto
completo dos livros em Acesso Aberto.
O link para cadastrar os livros é: https://archive.org/create/

Cadastro
Clique em "Upload File";
Adicione o EPUB e PDF do livro a ser registrado.
Preencha os campos:
Page Title (Substitua o número ISBN pelo título completo do livro;
Page URL (Campo criado automaticamente, não interferir)
Description (Inserir a Sinopse do livro)
Subject Tags (Inserir as palavras-chave do livro)
Creator (Inserir com o nome do SciELO e o da Editora)
Ex.: SciELO Books - Editorial Abya-Yala
Date (ano de publicação do livro)
Collection (SciELO Books)
Test Item (no)
Language (Idioma do livro)
Licence (Selecione a licença do livro utilizada no SciELO Livros)
Selecione
Creative Commons
Allow Remixing
Require Share-Alike
Prohibit Commercial Use
More Options (Inserir informações importantes do livro tudo em letra minuscula)
author/editor/coordinator (nome normalizado)
serie/collection (quando houver)
vol./n. (quando houver)
doi
bisac (código)
bisac (texto)
Upload and create Your Item (Clique para finalizar o cadastro)

Envio para Bases de dados

DOAB
Preparação do arquivo de envio
Enviar ONIX por e-mail de todos os livros em Acesso Aberto
Gerar arquivo ONIX com todos os títulos de todas as editoras
Substituir o texto das tags <ImprintName> e <PublisherName> para SciELO Books - {nome
da editora igual ao cadastro no SciELO}
Enviar o arquivo por e-mail para: Ronald Snijder <r.snijder@oapen.org>

Modelo de mensagem para o e-mail
Assunto: SciELO Books - Updating books to DOAB - {mês} {ano}
Dear Ronald,
Attached is an ONIX file for updating books on open access from SciELO Books.
Let me know if just this information is enough to update.

Nova Editora
Caso o onix enviado tenha dados de uma nova editora, adicionar ao e-mail a indicação da
nova editora
The new publishers
SciELO Books - {nome da editora igual ao cadastro no SciELO}

Envio para lojas

Envio para lojas

Amazon

Envio para lojas

Google
Introdução
Cadastro de editoras no Google
Configuração dos perfis de pagamento
Informações fiscais
Fundação de Apoio à Universidade Federal de São Paulo
Rua Dr. Diogo de Faria, 1087, 8 andar cj801
Vila Clementino, São Paulo – SP
CEP: 04037-004
CNPJ: 07.437.996/0001-46
Maria José da Silva Fernandes
Conta bancária:
Fundacao de Apoio a Universidade Federal de Sao Paulo
Banco Itaú (341)
Ag.: 2923
C/C: 25065-4
CNPJ: 07437996000146
TIN: 074379960 (9 dígitos do CNPJ)

Envio de livros

Envio para lojas

Rakuten Kobo
Contatos
Para solicitar ajuda técnica, enviar e-mail para:
support@kobocontentoperations.zendesk.com

Despublicar livro via ONIX
Será necessário despublicar um livro apenas em 3 situações: 1. Quando o livro passar for
transferido da modalidade de Acesso comercial, para a modalidade de Acesso Aberto; 2. A pedido
da editora por algum impedimento legal; e/ou 3. Quando a Editora for desindexada do SciELO
Livros, neste caso, os livros em Acesso Comercial serão desindexados das lojas e bases de dados,
mas os metadados serão mantidos em nosso site e no caso dos livros em Acesso Aberto, todos os
metadados e arquivos serão mantidos, mas nenhuma atualização será realizada. Ps.: Apesar de o
livro poder ser desindexado de algumas bases de dados e lojas, quando do impedimento legal,
seus metadados ficaram disponíveis no site do SciELO como histórico.

Despublicar livro via ONIX

ONIX 2
Para despublicar, mudar:
<AvailabilityCode> (PR.24.12 Availability status code)
IP Available: in-print and in stock
OP Out of print: discontinued, deleted from catalogue

Despublicar livro via ONIX

ONIX 3
Para despublicar, mudar:
<ProductAvailability> (List 65
20 Available
40 Not available (reason unspecified)
<PublishingStatus> (List 64)
04 Active
11 Withdrawn from sale

