EBSCO Discovery Service™ (EDS)
Procedimentos para criação e manutenção de Catálogos
customizados EBSCO Discovery Service via FTP
Nota: todos os arquivos não deverão estar compactados. Adotando este procedimento, você garantirá que os
dados do seu catálogo sejam encontrados automaticamente e atualizados em seu Catálogo customizado EBSCO.
Como novo cliente EBSCO, você receberá um usuário e senha de para entrar no servidor FTP da EBSCO, onde foi
criado um espaço para o seu catálogo. O seu nome usuário é o código de identificação do seu Catálogo
customizado EBSCO. Envie um email para eds@ebsco.com para solicitar o seu nome de usuário e senha, caso
os desconheça.
Endereço: ftp.epnet.com

Primeiro acesso e envio completo dos arquivos
A sua conta FTP contem duas pastas: FULL e UPDATE. . Quando os arquivos forem salvos na pasta FULL,
qualquer conteúdo do seu Catálogo customizado EBSCO, será substituído. Os conteúdos da sua pasta FULL são
movidos automaticamente para uma pasta diferente com uma indicação de data e hora, após um certo período
de tempo (ex. 20110721-0500-full). Portanto, não se preocupe caso você acesse a pasta FULL eventualmente e a
veja vazia.
Procedimento para enviar o seu catálogo completo com um único arquivo:
1. Acesse o servidor FTP utilizando o login e senha.
2. Você deverá visualizar duas subpastas: FULL e UPDATE.
3. O envio do arquivo MARC do seu catálogo deverá ser salvo na pasta FULL.
Procedimento para enviar o seu catálogo completo com vários arquivos:
1. Acesse o servidor FTP utilizando o login e senha.
2. Você deverá visualizar duas subpastas: FULL e UPDATE.
3. O primeiro arquivo MARC deverá ser salvo na pasta FULL.
4. Os demais arquivos MARC deverão ser salvos na pasta UPDATE.

Adicionando e modificando novos arquivos
Quando arquivos são salvos na pasta UPDATE, o sistema irá atualizar somente os arquivos que você enviou
previamente. Qualquer novo arquivo, o sistema acrescentará como um novo aquivo no catálogo. Se dois
registros enviados apresentarem o mesmo identificador único, o novo arquivo substituirá o antigo.
Procedimento:
1. Acesse o servidor FTP utilizando o login e senha enviados para você.
2. Você deverá visualizar duas subpastas: FULL e UPDATE.
3. Novos arquivos ou atualizações de registros MARC do seu catálogo deverão ser salvos na pasta UPDATE.
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Excluindo arquivos
EBSCO oferece suporte à exclusão de registros, no entanto para que isso seja possível, o status do registro deve
constar no padrão MARC21, atualmente indicados no campo 05 e subcampo “d”
Um registro enviado para atualização na pasta FULL (pasta FULL do servidor FTP), não será atualizado no seu
catálogo. Somente um registro enviado para atualização na pasta UPDATE ( pasta UPDATE do servidor FTP),
atualizará com a exclusão qualquer registro que contenha o mesmo identificador.
Procedimento para atualizar registros que você gostaria de excluir do seu catálogo:
1. Acesse o servidor FTP utilizando o login e senha enviados para você.
2. Você deverá visualizar duas subpastas: FULL e UPDATE.
3. Salve os arquivos MARC, com o campo 05 e subcampo “d”, na pasta FULL ou UPDATE, dependendo do
que você deseja excluir: todo o catálogo ou atualizar um registro já existente.

EBSCO eBooks no seu Catálogo customizado EBSCO
A EBSCO povoa o EDS com os registros bibliográficos atualizados de todos os EBSCO eBooks acessados pelos
seus usuários, inclusive as coleções por assinatura, títulos perpétuos, aquisições na modalidade empréstimo de
curta duração (Short Term Loan) e na modalidade compra guiada pelo usuário (PDA). Nos casos em que o título
não estiver mais disponível, como acontece nas assinaturas de coleções EBSCO eBooks, o registro será
automaticamente removido do seu EDS, excetuando-se os casos em que você adicionou o título em seu
Catálogo Customizado EBSCO.
Se você preferir incluir os registros bibliográficos dos seus EBSCO eBooks no seu Catálogo customizado EBSCO,
você será responsável por manter e atualizar os registros, bem como você faz com o seu OPAC. Se você é um
cliente de nossos EBSCO eBooks e gostaria de evitar mais uma atividade de manutenção do seu EDS, nos
recomendamos a exclusão destes registros de seu catálogo.
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