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Problema (público)
Gostaria de habilitar as ferramentas de leitura para os artigos da minha
revista. Qual seria o procedimento?

Solução (público)
As ferramentas de leitura são utilizadas no sistema para auxiliar leitores no
manuseio dos artigos. Elas dão opções como definições de palavra,
correspondência com o autor e visualização de documentos complementares.
Dessa maneira, é importante habilitá-las. Este manual mostra como fazê-lo.
Acesse o sistema como Editor-Gerente e clique em Ferramentas para Leitura.
Clique em Opções de Ferramenta de Leitura.
Para habilitar as ferramentas de leitura, basta marcar a opção Habilitar
Ferramenta de Leitura para as seções escolhidas da revista.
O Editor-Gerente pode marcar quais ferramentas deseja habilitar em Opções dos
itens da revista.
Após terminar a seleção, é necessário clicar no botão Salvar para concluir as
alterações.
Por fim, para que as ferramentas de leitura apareçam de fato ao lado dos
artigos, é necessário inseri-las no visual da revista.
Para isso, acessar como Editor-Gerente a seção Configuração da revista. Em
seguida, clicar em Visual, descer até o item 5.6 Visual, selecionar o item
desejado (no caso, sugere-se Ferramentas para leitura, biografia do autor, e
itens relacionados – nessa ordem) e mover os itens da barra central para a
barra lateral direita.
Importante: O sistema não disponibiliza o nome completo dos itens no visual,
e, portanto, é preciso atenção: o nome do item aparece como Ferramentas par.
Obs.: As ferramentas de leitura só estarão disponíveis em artigos que
estiverem em seções com indexação habilitada, o que é o padrão do OJS.
Para não habilitar as ferramentas de leitura em uma determinada seção, é
preciso acessar o sistema como Editor-Gerente, clicar em Seções, clicar em
EDITAR, ao lado de cada seção, e marcar a opção .
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