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FI-Admin
Aplicação para administração de dados das fontes de informação da BVS

Atualmente utilizado para LIS e DirEve



Administração de dados LIS e DirEve em uma única aplicação

Aplicação como serviço web

•Responsabilidade de manutenção da BIREME

•Sem instalações do FI-Admin para cada BVS

Operação descentralizada por toda a Rede BVS

Interface pública independente da aplicação de administração de dados

•Plugin WP (mais simples, recomendado)

•Possibilidade de construir um portal para a FI (LIS Regional)

Integração com DeCS

Integração com BIREME Accounts (autenticação de usuário)

Pequenas alterações na metodologia (apenas no LIS)

Compatibilização dos perfis

Maior integração entre as 
diferentes iniciativas

• Índice único

Interface única para 
diferentes FI:

• apenas um login; 

• operação similar

Modernização da 
interface

Principais alterações

Principais vantagens

Aplicações antigas X FI-Admin

Integração com Social Check Links

Testes no sistema para inclusão de outras FI da BVS

•LILACS

Próximos passos

Tópicos que serão 
melhor especificados



Localização de registros LIS e DirEve
Recursos = registros do LIS

Eventos = registros do DirEve
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Funcionalidades
Visão geral do sistema
•Recursos
•Eventos
•Sugestões
•Ações recentes

Registros LIS
•Meus recursos
•Recursos da minha rede
•Todos os recursos

Registros DirEve
•Meus eventos
•Eventos da minha rede
•Todos os eventos

Sugestões dos usuários do LIS
•Novos registros LIS
•Palavras-chave
•Eventos

Erros reportados por usuários do LIS e 
documentalistas
•Recursos
•Eventos

Administração das listas
•áreas temáticas
•tipos de fontes
•tipos de eventos
• idiomas

Idioma da interface; disponível 
também em inglês e espanhol

Identificação do usuário e 
centro cooperante



Perfis de acesso

Responsável pela inclusão de documentosDocumentalista

• Possui acesso limitado aos registros da base:

• visualiza todos os registros; 

• dados incluídos ou alterados pelo documentalista precisam ser validados pelo editor

• Recomendado para casos específicos em que se exija maior controle (usuários iniciantes, consultores)

• Antigo alimentador

Responsável por manter a qualidade da base de dadosEditor

• Possui total acesso aos registros da base (deve dominar a Metodologia LIS e critérios da área temática)

• Inclui documentos

• Valida dados incluídos ou alterados pelos documentalistas de sua área temática

• Realiza o controle de qualidade dos registros

• Antigo validador

Responsável pela administração do sistemaAdministrador

• Possui total acesso aos registros da base

• Administra listas controladas

• Função exercida pela BIREME/OPAS/OMS



Funcionalidades disponíveis 
em cada perfil

Documentalista

Editor 

Administrador



Entrada de dados no LIS antigo
Divisão dos tipos de campos

Número do campo

Nome do campo; 
Identificação de campos obrigatórios e 
repetitivos

Área para registro dos dados



Entrada de dados LIS pelo FI-Admin

Divisão dos tipos de campos
- Metadados

- Indexação
- Áreas temáticas

Metadados:
- Nome dos campos em negrito
- Abaixo, a área para registrar os dados
- Campos obrigatórios identificados



Entrada de dados LIS pelo FI-Admin

Indexação: [tela do editor]
- Campos:

- Descritores DeCS
- Palavras-chave

- Pesquisa no DeCS
- Status de cada termo
- Identificação das sugestões de 

usuário
- Apagar descritores inválidos

Pesquisa no DeCS



Entrada de dados LIS pelo FI-Admin

Área temática: [tela do editor]
- Campo que possibilita a integração de vários LIS em uma aplicação
- Identifica em qual(is) LIS temáticos o registro aparecerá
- Antigo campo de Tipo de LIS [302]
- Cada BVS ou portal que operar integrado ao LIS regional deve estar identificada nessa 

lista (lista administrada por BIREME/OPAS/OMS)



Campos alterados
• “Identificação dos tipos de LIS [BVS] aos quais podem fazer parte o 

registro”

• Ampliado do LIS para o DirEve, por isso mudou também de nome
Tipo de LIS (302)

• “Identifica a instituição responsável pela geração e ingresso do registro 
no LIS”

• Campo, que era preenchido manualmente, passou a ser preenchido 
automaticamente com o código de Centro Cooperante do usuário

Fonte do Registro (305)

• “Identifica o país ou a cidade da localização geográfica do Originador”

• Definido que será alterado para apenas país.

• Campo, que possuía caixa de texto, passou a ter preenchimento por caixa 
de seleção

Localização Geográfica do 
Originador (314)

• “data mais recente em que se modificou o registro da fonte de 
informação”

Data de Atualização do 
Registro (392)

• “data em que o registro da fonte de informação foi revisado ou 
atualizado pelo administrador”

• Campo unificado com o 392, passando para “Última edição realizada”, 
com identificação “pelo usuário X”.

Data de Atualização do 
Registro pelo Administrador 

(393)



Entrada de dados no DirEve antigo



Entrada de dados DirEve pelo FI-
Admin

Operação igual a do LIS

• (Diferença: campos)

Sugestões de usuários: diferença em relação ao 
fluxo antigo 

• não são criadas como registros da base

• necessário criar um novo registro copiando e colando os 
dados da sugestão do usuário



Documentação

http://wiki.bireme.org/pt/index.php/LIS



Muito obrigada!

Suporte metodológico:

https://groups.google.com/forum/?hl=es#!forum/red-bvs

red-bvs@googlegroups.com

Suporte técnico:

reddes.bvs-tech@listas.bireme.br

Outras dúvidas:

fir@bireme.org


