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Guia do Administrador – ABNTColeção 

1. OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é possibilitar a gestão do conhecimento de normalização, 

disponibilizando as informações referenciais de normas técnicas Brasileiras e do Mercosul a 

mecanismos de busca, bem como ao texto integral das normas técnicas contratadas, em 

tempo real. 

2. O QUE É ABNTColeção  

É um sistema desenvolvido para atender a sociedade que necessita pesquisar Normas Técnicas 

Brasileiras e do Mercosul. 

Através do sistema de busca de normas ABNTColeção, os usuários terão disponíveis na 

pesquisa os seguintes itens: código, data da publicação, título em português e inglês, objetivo, 

comitê, número de páginas e  valor , sem precisar se deslocar até uma unidade da ABNT. 

A tecnologia empregada é o que há de mais moderno, com base na plataforma Microsoft.NET 

que oferece, entre outras vantagens, rapidez, flexibilidade e confiabilidade por funcionar via 

Web, itens extremamente necessários no mundo globalizado e cada vez mais competitivo. 

O ABNTColeção está em constante evolução, procurando priorizar e estimular o trabalho 

colaborativo entre seus funcionários, permitindo que a norma se torne um " ponto de 

encontro" entre especialistas que desejam trocar experiências e informações, colaborando 

entre si para alcançar níveis crescentes de excelência no uso da informação tecnológica 

contida nas normas. 

3. INFRA-ESTRUTURA DESEJÁVEL 

Hardware 

 Configuração Desejada 

• Processador – Pentium III 500 MHz ou superior 

• Memória RAM – 128 MB ou superior 

 

Software 

 Configuração Desejada 

• Sistema Operacional – Windows 2000 – Pro ou superior 

• Navegador Internet – MS Internet Explorer 6.0 
 

 

 

 

Link 

Configuração Desejada 

• Acesso à internet por banda larga 
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4. Como acessar sua coleção: 

4.1. Para acessar digite http://www.abntcolecao.com.br no Browser de navegação:  

 

 

4.2. Entre com nome da Empresa, usuário e senha, depois clique no botão ENTRAR 

para acessar a sua coleção. 
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5. Visualizar a coleção contratada 

  5.1. Clique em Exibir todas as normas da Coleção 
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6. Como fazer uma pesquisa  

Selecione o organismo, para realizar a pesquisa pelo número do código da norma, palavra-

chave, comitê técnico ou por data, de acordo com a sua informação.  

 

6.1. Busca pelo número do código da norma 

Digite o número e clique em buscar 
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6.2.Busca por palavra.  

Escreva a palavra-chave e clique em buscar. Exemplo: Ruído. 
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6.2.1 Refinar dentro das 42 normas com a palavra-chave escolhida com outra palavra. 

Exemplo: Dentro das normas com a palavra Ruído refinar com a palavra, acústico. 
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6.3.Busca por Comitê Técnico. Exemplo: CB – 02 Construção Civil. 
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6.3.1. Dentro das normas do comitê de Construção Civil refinar com uma palavra-chave. 

Exemplo: Acústico 
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6.4 Busca por período de publicação 
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7. Visualizando dados da norma 

Ao clicar no link aparecerão suas principais informações. Clique na lupa para visualização da 

norma 

 

7.1. Visualização da norma. 
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7.2. No campo de referências encontrará as normas complementares e as palavras-chave. 

 

7.3. No campo colaboração é possível  enviar informações para um fórum interno com 

intuito de trocar experiências entre os colaboradores, onde ficará gravada a data, usuário e o 

título da informação. 
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7.3.1. Exemplo de como inserir tópico de colaboração: 

 

7.3.2.. Exemplo de como responder a uma colaboração: 
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7.3.4. Exemplo de como recebo e-mail de notificação de resposta da colaboração: 

 

7.4.O Histórico de acessos está dividido em três itens sendo que o primeiro mostra quantos 

acessos o usuário teve, o segundo mostra quantas visualizações ocorreram, o terceiro mostra 

quantas impressões foram feitas pelo usuário. 
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8. Administração  

8.1. Na área de Administração poderá alterar a senha de acesso 

 

8.2. Consultar às atualizações da sua coleção por período: 
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