Utilizarea profilului de
vizualizare din ORT
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Ce reprezintă profilul de vizualizare (PV)?
• Profilul de vizualizare reprezintă instrumentul de monitorizare a
raportării și a calității datelor raportate de către bibliotecarii
dintr-un anumit raion;
• PV vă permite să vizualizați statistica completării raportului și să
aveți acces la toate informațiile raportate de către bibliotecile din
raion.

Accesarea profilului de vizualizare (PV)
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Accesăm pagina www.ort.novateca.md
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Introducem Login-ul și Parola de acces
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Apăsăm butonul Logare
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Meniul principal al PV
Meniul principal al PV conține următoarele elemente:
• Acasă – întoarcerea la pagina de start
• Întrebări lunare – vizualizarea completării și a răspunsurilor pentru ultima lună de raportare
• Arhiva rapoartelor – vizualizarea rapoartelor pe localități și luni
• Diagrame – meniul temporar nu este activ

• Profilul utilizatorului – date despre utilizatori

Pentru a vedea statistica completării
raportului și datele centralizate pentru
raionul dvs., accesați meniul
Întrebări Lunare

Algoritmul de verificare a calității datelor
raportate (pentru formatori/directori)
În ultima zi de raportare formatorii/directorii de bibliotecăă vor:
• Analiza situația privind completarea raportului lunar (pînă la 11:00)

• Contacta și solicita completarea raportului lunar (pînă la 12:00)
• Verifica corectitudinea datelor raportate (14:00-15:00)
• Contacta bibliotecile care au comis erori și se vor asigura că erorile
comise au fost corectate (15:00-17:00)
Identificarea
bibliotecilor care
nu au raportat Contactarea bibliotecilor
care nu au raportat

11:00

12:00

Bibliotecile contactate
completează raportul lunar

Verificarea datelor
raportate

14:00

Contactarea bibliotecarilor care au
comis erori și corectarea erorilor

15:00

Verificarea calității datelor raportate
1. Accesăm meniul Întrebări lunare
2. Analizăm vizual tabelul și identificăm localitățile care nu au completat raportul (0% în coloana Completat)
3. Descărcăm fișierul care conține toate rapoartele din ultima lună de raportare, per fiecare localitate în parte și îl
analizăm

Descărcarea tabelului cu toate
rapoartele din luna de raportare

BP Vadul lui Vodă a completat
raportul în proporție de 28%,
ultima accesare - 9 septembrie

Lucru cu fișierul integrator descărcat
Pentru a depista datele neveridice analizați valorile din fiecare coloană, ulterior identificați localitatea la
care se atribuie cifra suspectă
Localitățile înregistrate

Întrebările din raportul lunar

Un rînd reflectă datele dintr-un
raport (în cazul dat, datele
prezentate de biblioteca din Vadul
lui Vodă)

Fiecare foaie corespunde unui bloc
de întrebări din ORT

Lucru cu fișierul integrator descărcat
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Pentru a facilita lucrul cu fișierul integrator:
1. Plasați cursorul în spațiul care indică nr. rîndului și faceți
click pentru a selecta primul rînd;
2. Micșorați fontul pentru conținutul rîndului (pînă la 9);
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3. Apăsați butonul Wrap Text;
4. Ajustați dimensiunile celulelor prin tragerea de linii care

delimitează coloane/rînduri;
1

5. Plasați cursorul la intersecția primului rînd și a coloanei
cu denumirea localităților și apăsați Freeze Panes din
5

meniul View

Erori frecvente
Bloc

Întrebări (indicatori) sensibile

Erori frecvente

Vizite la
bibliotecă

Care e numărul total de utilizatori unici care s-au
înscris la bibliotecă sau și-au reînnoit permisul
(utilizatori activi) în luna precedentă

Se indică nr. cumulativ de la începutul anului deși se
cere doar nr. de utilizatori unici înscriși în luna de
raportare

Numărul de persoane unice care au utilizat
calculatoarele Novateca pe parcursul lunii de
raportare?

Frecvent se indică nr. de vizite la calculator, dar nu nr.
de utilizatori unici pentru luna de raportare.
În loc de nr. de utilizatori unici din luna de raportare se
indică nr. de utilizatori unici de la începutul anului

Numărul de persoane unice care au utilizat
calculatoarele non-Novateca pe parcursul lunii?

Frecvent se indică cifre similare cu cele privind
utilizarea calculatoarelor Novateca chiar dacă
biblioteca nu dispune de alte calculatoare

Servicii
moderne de
bibliotecă

Pe parcursul lunii de raportare, ați implementat vreun Frecvent se răspunde NU atunci cînd serviciul se
serviciu modern de bibliotecă?
implementează a doua/treia lună, deși ar trebui să se
fie raportat în toate lunile de implementare
Ce activități au fost realizate în cadrul serviciului
modern de bibliotecă?

Istorii de
succes

În locul activităților realizate se introduce doar
denumirea serviciului

Se copiază textul din blocul Servicii Moderne de bibliotecă. Nu se înțelege specificul unei istorii de succes

