Passos do processo de Troca de Livros

1. Criar um inventário de livros – Adicionar Livro

Aqui poderá introduzir os dados dos livros. Ao introduzir o nome do autor (1º
campo), surge do lado direito um conjunto de autores já existentes (contendo os
caracteres que já introduziu no nome) à medida que vai escrevendo. Deve
averiguar se o autor em causa já existe, evitando introduzir de novo o nome
todo, escolhendo-o, carregando à esquerda do nome:

Note que dos autores sugeridos, em baixo à direita surge já uma lista de livros
dos mesmos. Após seleccionar o autor, caso seja um dos sugeridos (Jorge
Amado, neste exemplo), o nome é preenchido automaticamente no campo:

Do lado direito surge agora a lista de livros existentes desse autor. Caso esteja
a introduzir um desses livros sugeridos, clique sobre o título do livro para entrar
na ficha do mesmo, no caso escolhemos o 1º:

Aqui, bastará clicar no ícone
para o adicionar ao seu inventário. Se não
for esse o caso e o livro não existir no site, introduza o título do livro a adicionar:
Vamos introduzir no Título “Seara Vermelha”.

Neste caso, surgiu em baixo à direita (à medida que fomos escrevendo o título)
uma sugestão pois já existe um livro com esse nome incluído, por acaso é o
mesmo mas em versão francesa, o título em português está entre parêntesis,
daí a sugestão.
Os campos obrigatórios são o Autor, o Título, o Idioma (este campo tem por
defeito o valor escolhido aquando do registo inicial dos seus dados pessoais no
site, Português) e o Tema. Quantos mais campos preencher, mais completo
ficará o registo do livro para os outros utilizadores, aumentando as hipóteses de
obter pedidos do livro em questão.
Outros 2 campos obrigatórios, se estiver a adicionar um livro e a colocá-lo no
seu inventário, são os campos a (b), Editora e Número de Páginas.
Não vai ser este o caso, pois vamos exemplificar como se cria um registo de
livro novo, adicionando-o à Wish List (lista de livros que desejo ler).
Na metade inferior do ecrã há ainda as seguintes opções:

Esta opção é a mais corrente, permitindo-lhe adicionar o livro ao seu inventário.

Vamos então escolher esta 2ª opção, Wish List. O livro é criado (sem
ocorrências) e adicionado à sua Wish List – lista de livros que deseja ler/obter.

Se porventura só pretende registar o livro no Winking Books, sem o adicionar ao
seu inventário ou à sua Wish List.
Neste exemplo, decidimos adicionar ao inventário um livro deste autor que ainda
não existe no Winking Books, Seara Vermelha, conforme referimos já. Após
confirmar, surge-nos ficha do livro, com janela de sugestão de capa:

Temos à escolha as seguintes opções:
•
•
•
•

escolher uma capa (clique sobre a capa escolhida)
alterar o campo de pesquisa no Google
cancelar
fazer carregamento (upload) duma imagem que tenhamos no PC,
digitalizada por nós, por exemplo

Neste exemplo, seleccionámos a primeira imagem, e confirmámos, obtendo-se o
seguinte ecrã de ficha do livro:

Neste caso, já alguém carregou a foto do autor. Temos portanto a foto do autor,
e a capa do livro do autor que criámos, carregadas.
Imagine agora o caso em que a foto do autor ainda não tinha sido carregada,
caso em que o ecrã surgiria com o local para carregamento a amarelo claro,
conforme segue:

O processo é idêntico ao do carregamento da capa, bastando carregar em
CARREGUE AQUI.

Agora sim, temos ambas as fichas, do autor e dos seus livros completas:

2. Pedir um livro
Após encontrar o livro a pedir (pela pesquisa ou pela navegação visual pelas
Capas dos Livros), surgir-lhe-á um ícone junto do livro:

Ao carregar neste ícone, surge o seguinte ecrã, para se confirmar que a sua
morada (só aqui o seu nome e morada são visíveis para o remetente) está
correcta, ou para alterar a mesma.

Após confirmar, o processo de pedido de livro está desencadeado, sendo uma
notificação enviada por e-mail pelo sistema ao actual dono do livro (remetente,
neste caso com o nickname “NC”). Resta-lhe aguardar pelo livro, seguindo via email ou site o procedimento do remetente (Vou tratar do Envio, Enviado por
Correio, etc.).
Aquando do recebimento do livro em sua casa, deverá acusar o mesmo. Este
procedimento permite atribuir um feedback ao remetente, e o sistema premiará o
mesmo com 1 ponto, caso o livro tenha chegado a si bem acondicionado e em
estado conforme mencionado (feedback integralmente positivo).
Ao entrar no site, em Minha Homepage verá o seguinte pendente a vermelho:

Ao clicar no nº 1 em Recepções por confirmar, passa para o ecrã de
Processamento de transacções pendentes:

Carregando no botão Tratar, pode proceder à acusação da recepção do livro,
dando seguimento à transacção:

Aqui, terá de carregar no botão
, para acusar a recepção, atribuindo
valores às variáveis de Feedback (Embalagem e Estado do Livro), surgindo o
seguinte ecrã:

Conforme já referimos, ao atribuir Positivo em ambas as variáveis, o Remetente
será premiado com 1 Ponto. Os utilizadores são encorajados a atribuir este
feedback de modo a que o funcionamento da plataforma seja correcto para
todos.

3. Receber o pedido de um livro
O utilizador é avisado por e-mail aquando do recebimento dum pedido. O
conteúdo do e-mail é:

A partir daqui deve fazer-se login no site para responder ao pedido. Não
responda a estes mails, servem unicamente para o notificar. A página inicial
de login é a Minha Homepage:

É necessário clicar no nº 1 em Pedidos por responder para se responder ao
pedido, entrando em Processamento transacções pendentes:

Aqui devemos carregar no botão Tratar para dar seguimento, surgindo o
seguinte ecrã:

Das várias opções disponíveis, normalmente há 2 mais frequentes:

Serve para que o destinatário (quem lhe fez o pedido) saiba que você
(remetente) recebeu o pedido e o aceita. Pode aproveitar a caixa de comentário
para especificar quando irá enviar o livro pelo correio, por exemplo.
Após enviar o livro pelo correio em envelope almofadado ou caixa, utilizando no
correio a tarifa editorial (de LIVRO), a mais económica, deve regressar ao site
para carregar no botão:

Pode adicionalmente, como na opção anterior, incluir uma mensagem sua.
Resta-lhe aguardar pela acusação de recebimento por parte do destinatário, e
do ponto de bonificação caso o feedback seja positivo.
Após a selecção desta operação (Enviado por Correio), poderá confirmar em
cima do lado direito a adição 10 de pontos atribuídos pelo envio:

