


?O que é?

É uma ferramenta de última geração para normalização e 
gestão de metadados para qualquer unidade de 
informação que queira normalizar e converter seus registros 
bibliográficos MARC21 ao padrão RDA.



O melhor software de
gestão de metadados: 
BestMARC

Permite melhorar
a descoberta 
através da melhor 
gestão de 
metadados.

BestMARC recebeu este prêmio, que é projetado para 
reconhecer produtos e serviços de elite no mercado 
de bibliotecas que pode ajudar a equipe de 
administração da biblioteca a melhorar a qualidade da 
experiência do usuário e aumentar o desempenho do 
seu sistema de bibliotecas.



Rápido

Fácil

Web

Gerenciamento completo de

Sistema de gestão MARC online,
torna o processamento e manutenção de registros MARC:

MARC baseado em nuvem

Arquitetura

Precisos
Dados

e atualizados, ampliando o 
valor das coleções bibliográficas



A ferramenta contribui para a conversão de 
dados bibliográficos para o novo padrão de 
catalogação RDA (Recursos: Descrição e 
Acesso / Recursos: Descrição e Acesso) que 
apresenta novos recursos e novas 
possibilidades de catalogação que apoiam a 
criação de dados bem estruturados.
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Seleção rápida de
conteúdo (336), mídia
(337) e suporte de mídia (338)

Conversão de (260) a (264)

Converter abreviaturas a 
termos completos

Normalização de datas

Principais características
da aplicação

do padrão RDA:



Registros bibliográficos:
Campo fixo "Desc" = i

Registros de autoridade:
Campo fixo "Regras" = "z"

Fonte de catalogação 040 $erda

Presença dos novos elementos da
RDA no registro.

Identificação pontual 
de registros RDA



Ter uma estrutura flexível 
adaptável a descrição de 
qualquer tipo de recurso no 
campo físico ou digital.

Pensar sobre as tarefas do
usuário: encontrar, identificar,
selecionar e obter.

Facilitar a integração de
recursos dentro do conceito
da web semântica.

Vincular os registros a 
entidades, obras, expressões,
manifestações, itens, pessoas, 
entidades corporativo, famílias,
conceitos, etc...

A aplicação do padrão RDA aos registros
bibliográficos permite às unidades de informação



Registro Bibliográfico
1XX Ponto de acesso primário
240 Títulos uniformes
7XX Pontos de acesso adicionais
5XX Notas
 

Catalogo De Autoridades
1xx Ponto de acesso primário
4xx Ver referência
5xx Veja também a referência

AACR2
-Inicia com o recurso físico
- É expressa com uma ficha 
catalográfica e pontuação ISBD
- Refere-se apenas a descrição dos 
recursos
- Relações limitadas entre registros
- Catálogo isolado
- Centrado no mundo 
anglo-americano

RDA
- Inicia com a ideia da obra
- Aplicável a um mundo digital
- Descrição e assuntos
- Relações expansivas entre 
entidades
- Catálogo online
- Ponto de vista internacional

Unifique etiquetas como: Conceitos:



Interface administrativa:



Interface administrativa:
Identificação de campos fixos,
etiquetas, sinalizadores, 
campos o subcampos que 
atendem ou não aos padrões 
de catalogação.

Normalização e conversão para
Padrão RDA (Recursos, 
Descrição e Acesso).

Mudanças automáticas de
modelos de catalogação
de acordo com as políticas da
biblioteca.

Edição global de qualquer
tipo de formato.

Migração de outros catálogos
para normalização correta.



Gere, configure

- Livro Moderno, Antigo
- Publicação em série
- Imagens em movimento
- Recursos de som
- Recursos eletrônicos (arquivos digitais)
- Site web
- Recursos cartográficos
- Recursos musicais
- Registros de autoridade

Recursos de som
Tipo de gravação - 3.16.2.3
Meio de gravação - 3.16.3.3
Velocidade de execução - 3.16.4.3
Características do disco - 3.16.5.3 <
Configuração de trilhas - 3.16.6.3
Configuração da fita - 3.16.7.3
Configurações do canal de reprodução - 3.16.8.3
Recursos especiais de reprodução - 3.16.9.3

Recursos eletrônicos (arquivos digitais)
Tipo de arquivo - 3.19.2
Formato de codificação - 3.19.3
Tamanho do arquivo - 3.19.4
Resolução - 3.19.5
Codificação regional - 3.19.6
Velocidade da transmissão - 3.19.7
Data de revisão do recurso - 2.20.13.5
Requisitos de equipamento ou sistema - 3.20

Recursos cartográficos
Disposição dos dados - 3.11
Características do arquivo digital - 3.19
Longitude e latitude - 7.4.2
Escala horizontal - 7.25.3
Escala vertical - 7,25,4
Informações adicionais da escala - 7.25.5
Projeção e conteúdo cartográfico – 7.26

modelos para:



Serviços de 

Breves atualizações de registro

Podemos comparar seus registros curtos com os registros de 
nosso banco de dados e criar novos registros com dados 
completos, para corrigir informações ausentes ou incorretas.

Padronização do número de chamada

Eliminação de registros duplicados

Reparo de registro personalizado

Edições globais personalizadas

Criação de registro MARC

Atualizações de registro MARC personalizadas

Conversões de um ILS para outro com criação de banco de 
dadospara migração

Dependendo do seu ILS, podemos acessar seu catálogo online e nos encarregaremos de baixar seus
registros do seu ILS, atualizá-los e substituí-los já corrigidos.

Nossa equipe especializada em serviços de dados, fornece serviços completos de limpeza de banco 
de dados e atualizações de registros MARC com base no seu planejamento e orçamento, 
personalizados para atender às suas necessidades. Realizamos os seguintes serviços:

acompanhamento:



Metodologia de trabalho

1. Identficação das 
Políticas da 
Biblioteca

6. Entrega de 
Base de dados 
bibliográfica

7. Redução de 
custos e 

otimização 

9. Software sem 
limite de títulos 
ou exemplares

2. Envio Base de 
dados 

bibliográfica  

3. Diagnóstico 
inicial dos dados 

para normalização

4. Validação  das 
mudanças a 

serem aplicadas

5. Aplicar 
mudanças  

globais

8.  Automatização 
dos processos



best-marc.comitmsgroup.net


