
 

  
 

          

 

CAMPOS ESPECÍFICOS RNOD  
SETEMBRO 2018 

 

Campo RNOD Valores RNOD 

OPÇÕES PARCEIRO RNOD 

Omissão Edição manual  
Ferramenta de 
importação ISO 

OAI-PMH 

Ver na origem 
URL para Ver na 

Origem 

Mapeamento do 003  
ou  
856 40 $u  

Preenchimento manual no 
RNOD, registo a registo 
 
(Folha de recolha RNOD: 
campo “Ver na Origem”) 

O RNOD efetua o mapeamento automático do campo 003 ou 
856 40 $u  
 
 

Cópia digital 
 

URL direto para a 
Cópia Digital Mapeamento do  

856 40 $q 
1
 $u 

Preenchimento manual no 
RNOD, registo a registo 
 
(Folha de recolha RNOD: 
campo “Cópia digital”) 

O RNOD efetua o mapeamento automático do campo 856 40 
$u $q 
 
 Tipo de ficheiro 

Miniatura 
URL para a 
miniatura 

Mapeamento do 856 41 $u  
 
Valor assumido por defeito 
pelo RNOD: 
“Ausência de thumbnail” 

Preenchimento manual no 
RNOD, registo a registo 
 
(Folha de recolha RNOD: 
campo “Miniatura”) 

O RNOD efetua o mapeamento automático do campo 856 41 
$u nos registos unimarc  
 
 

 
  

                                                           
1 O subcampo 856 $q não deve ser preenchido com o valor “html”, mas conter apenas valores relativos a ficheiros que permitam um link directo para o objeto, i.e. para ficheiros de conteúdos áudio (WAV), texto (PDF, 

TXT) ou imagem (JPEG).  
Os valores do 856 $q devem pertencer ao vocabulário Pronom, indicando o mime-type completo: por exemplo,  "image/jpeg" ou "application/pdf". 



 

 

Campo RNOD Valores RNOD 

OPÇÕES PARCEIRO RNOD 

Omissão Edição manual  Ferramenta de importação ISO OAI-PMH 

Entidade 
Nome do 

Parceiro RNOD 

Valor preenchido 
automaticamente, 
com base no login 
do utilizador 

Não é possível 
Valor preenchido 
automaticamente, com base no 
login do utilizador 

O RNOD efetua o mapeamento automático 
do campo 958 $a

2
 ou Login do utilizador 

 
 

Direitos de 
acesso 

Livre 

Valor assumido 
por defeito pelo 
RNOD: 
“Não definido” 

Preenchimento manual no 
RNOD, registo a registo 
 
(Folha de recolha RNOD: 
campo “Direitos de 
acesso”) 

958 $b  
ou 
Escolha do valor para o lote de 
registos a importar. 
 
(Ferramenta de importação ISO: 
campo “Acesso”) 

O RNOD efetua o mapeamento automático 
do campo 958 $b 
 
 

Condicionado 

Pago 

Interno 

Não definido 

Tipo objeto 
registado 

Intenção 
digitalização 

Valor assumido 
por defeito pelo 
RNOD: 
“Digitalizado” 

Preenchimento manual no 
RNOD, registo a registo 
 
(Folha de recolha RNOD: 
campos “Estatuto RNOD”) 

958 $c 
ou 
Escolha do valor para o lote de 
registos a importar 
 
(Ferramenta de importação ISO: 
campo “Registo”) 

O RNOD efetua o mapeamento automático 
do campo 958 $c 
 
 

Nascido digital 

Digitalizado 

Exportar 
Europeana? 

Sim Valor assumido 
por defeito pelo 
RNOD: 
“Não” 

Preenchimento manual no 
RNOD, registo a registo 
 
(Folha de recolha RNOD: 
campo “Exportar 
Europeana”) 

958 $d 
ou 
Escolha do valor para o lote de 
registos a importar 
 
(Ferramenta de importação ISO: 
campo “Exportar Europeana”) 

O RNOD efetua o mapeamento automático 
do campo 958 $d1
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 Não 

Cópia Master? 

Sim Valor assumido 
por defeito pelo 
RNOD: 
“Não” 

Preenchimento manual no 
RNOD, registo a registo 
 
(Folha de recolha RNOD: 
campo “Cópia Master”) 

Escolha do valor para o lote de 
registos a importar 
 
(Ferramenta de importação ISO: 
campo “Cópia Master”) 

Valor assumido por defeito pelo RNOD: 
“Não” 
 
 Não 

 

                                                           
2
 Foi criado o campo local 958 para o mapeamento automático do UNIMARC para o RNOD. Cada parceiro pode pedir a implementação e o preenchimento deste campo aos fornecedores do seu sistema de informação 

bibliográfica. 
3 

Se não for pretendida a exportação para a Europeana e outros congéneres, o subcampo 958$d não deve ser preenchido. 


