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Títulos disponibilizados recentemente 

Alterou-se a filosofia da “montra”, onde em Ver Mais se poderão ver os últimos 90 livros disponibilizados, com as acções sofridas (quantos pedidos, quem 

pediu, etc.: 

 

Caro(a) leitor(a), 

A Homepage foi alterada, tendo-se feito alterações para melhor informar o utilizador. A informação sobre os utilizado-
res e transacções “cresceu”, para que haja mais transparência relativamente às trocas de livros. 
Será que todos os que pedem livros, os “devolvem” à plataforma? Verifique qual é o seu índice de circulação de livros. 
Qual é o historial dum determinado livro na plataforma? Por que mãos passou desde que foi registado no WB? 
Já se registou no fórum?  Use um espaço de intervenção para os utilizadores. 
                                  A equipa Winking Books 
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Homepage 

Painel de topo 

O painel de topo  na Homepage mostra, agora aleatoriamente, O que se lê e Livros a piscar o olho: 

Nº de pedidos, quem pediu e 

quando 

Pedido aceite, quem pediu e 

quando 
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Ficha do utilizador 
Logo no topo da ficha poder-se-ão averiguar as transacções pendentes  do utilizador 

Pedidos recebidos pendentes  

 

 

 

 

 

 

Seguidamente temos a informação de outro modo, onde  podemos ver o novo  Índice de Circulação, averiguando que muitos não repõem os livros rece-

bidos no site; numa situação (teórica) ideal (100%), todos os livros recebidos seriam colocados no site para que outros usufruíssem igualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feedback 

Com bastante detalhe, ilustra a idoneidade do utilizador em causa, conforme imagem: 

64% dos livros pedidos e 

recebidos não foram 

devolvidos à plataforma. 

OOooopppsss, nunca mais me lembrei de tornar a 

disponibilizar os livros que pedi e já li. Até ganho 

mais pontos e tudo! 
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Ficha do utilizador 
Após o Feedback, poderemos ver os últimos livros  que utilizador recebeu, enviou e abriu, disponíveis estes últimos nesse momento: 

 
Último livro recebido  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Último livro enviado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Últimos abertos ainda disponíveis  
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Ficha do livro 
 

Histórico de trocas efectuadas com sucesso  
Agora podemos ver a história do livro pelos utilizadores, neste quadro 
há uma sub-cadeia que mostra o livro trocado 5 vezes, p. ex. 

Fórum 
Agora tem anunciado na Homepage o endereço do Fórum WB onde poderá discutir com os utilizadores (após registo) todos os assuntos que mereçam ser 
debatidos, de modo a chegar-se a um consenso. O objectivo é permitir que as opiniões dos utilizadores (no fundo os beneficiários da plataforma) se façam 
“ouvir”, pois queremos que o WB vá ao encontro dos seus propósitos. Havendo consenso sobre algum dos temas (pode iniciar temas novos!) o WB alterar-se-
á, dentro de certos parâmetros.  

Vamos lá, registe-se em  

http://wb-forum.comocriarumforum.com  

E exponha as suas ideias! 

Notícias soltas - O livro em Portugal, e no mundo 
 

A revista Os Meus Livros terminou,  a revista Ler deixou de ser mensal, as prateleiras da FNAC têm menos livros, os núme-

ros dos gigantes mundiais como a Amazon revelam crescimento nos ebooks, tendo ultrapassado as vendas dos livros já 

em 2011. Mas um artigo de Novembro de 2013 refere que (dados da Association of American Publishers)  a venda de livros 

nos primeiros 8 meses de 2013 (EUA) aumentou 10% enquanto que a venda de ebooks aumentou só 4,8%! Por outro lado, 

a FNAC em Portugal lança (a semana passada) uma revista trimestral (Estante), além de outros projectos na área da litera-

tura em papel, contrariando a estabelecida corrente pró-ebooks. 

Independentemente das guerras entre editoras e distribuidoras, o WB continua, conforme já foi referido, a acreditar que o 

livro continuará a existir, a par com ebooks e outros formatos que porventura venham a surgir. Acreditamos na difusão da literatura e na troca de livros, e 

pretendemos que mais gente usufrua da leitura de livros que de outro modo seria impensável, dado o custo, no caso da compra dos mesmos. 

Espaço dos utilizadores 
 
Se quiser deixar o seu testemunho, na próxima Newsletter haverá 

um espaço no final onde alguns comentários de utilizadores sobre a 

plataforma poderão ser incluídos. 

E já agora, que livro está a ler? Já o classificou? E comentou? 

Boas leituras, e votos de uma excelente  Páscoa. 

Livros recomendados  

http://wb-forum.comocriarumforum.com/

