DSBD

Avaliação do Desempenho da Biblioteca segundo a Norma ISO 11 620

Direcção de Serviços de
Biblioteca e Documentação

Indicador de desempenho: Satisfação dos Clientes Objectivo do indicador: Grau de Satisfação dos Clientes com os serviços prestados.
Para Avaliação da Satisfação dos Clientes foi elaborado um Questionário. Lançado: entre 22.05.06 e 08.06.06

Conjunto de 34 perguntas:

9 Simples – caracterização do
perfil dos clientes (função,
sexo, idade, grau que
frequenta, quantos anos no
ISCTE, área científica,
frequência vai à biblioteca);
qual a consulta mais utilizada;
caracterização da totalidade
dos serviços.
2 Blocos de 7 – Satisfação com
os serviços da Biblioteca;
Satisfação com as instalações
1 Bloco de 10 – Satisfação com
os recursos de informação
1 Aberta – opinião

150 Respostas

Resultado
Empréstimo interbiblio tec as
Reserva das salas para trabalho de grupo
Caderno s temátic os na web
Direc tório de recurso s web
Biblio News
Expo siç õ es biblio gráfic as
Fo to co piado ras (self-servic e)
Ho rário de atendimento
Qualidade do s periódico s
Quantidade do s recurso s de info rmação
Qualidade das mo no grafias
Quantidade de po sto s de pesquisa
S o ssego
Empréstimo do miciliário
Leitura presencial
Ac essibilidade do s recurso s de info rmaç ão
Referênc ia e pesquisa
Qualidade do s serviç o s de info rmaç ão electró nic a
Ar c o ndic io nado e ventilação
Qualidade das o bras de referênc ia
Atendimento
Mobiliário (mesas de leitura)
Iluminaç ão
Co nfo rto

2,06
2,17
2,25
2,28
2,33
2,33
2,34

0,00

1,00

2,00

1 – 0,7%
2 – 5,3%
3 – 81,3%
4 – 12,0%

2,64
2,77
2,80
2,82
2,85
2,86
2,86
2,87
2,91
2,93
2,95
2,99
3,04
3,11
3,13
3,17
3,19
3,00

Caracterização do Cliente

Função: Estudante ISCTE (92,7%)
Sexo: Feminino (51,3%)
Idade: 17 aos 25 anos (70,7%)
Grau q frequenta (se estudante): Licenciatura (86,7%)
Área científica: Sociologia (28,0%)
Frequência q vai à Biblioteca: várias x por semana (63,3%)

Caracterização da
totalidade dos serviços

Ordem de prioridades de melhoria

Unidades de Medida: Escala de valores 1 a 4
(1 Insatisfeito a 4 Muito Satisfeito) e por %
Os resultados apresentados resultam da média aritmética A/B
A = soma dos valores indicados para cada aspecto do serviço;
B = o número de Clientes que responderam à questão.

Tipo de consulta efectuada

4,00

Catálogo bibliográfico: 70,0%
Nosso site: 23,3%
B-on: 8,7%
Outros sites: 12,0%
PsycINFO: 2,7%
ABI: 1,3%
SSPT: 2,7%
WRDS: 0%
ICPSR: 0%

DSBD

Avaliação do Desempenho da Biblioteca segundo a Norma ISO 11 620

Direcção de Serviços de
Biblioteca e Documentação

Indicador de desempenho: Satisfação dos Clientes Objectivo do indicador: Grau de Satisfação dos Clientes com os serviços prestados.
Para Avaliação da Satisfação dos Clientes foi elaborado um Questionário. Lançado: entre 09.10.06 e 26.10.06

Conjunto de 34 perguntas:

9 Simples – caracterização do
perfil dos clientes (função,
sexo, idade, grau que
frequenta, quantos anos no
ISCTE, área científica,
frequência vai à biblioteca);
qual a consulta mais utilizada;
caracterização da totalidade
dos serviços.
2 Blocos de 7 – Satisfação com
os serviços da Biblioteca;
Satisfação com as instalações
1 Bloco de 10 – Satisfação com
os recursos de informação
1 Aberta – opinião

150 Respostas

Resultado

Empréstimo interbiblio tec as
Caderno s temátic o s na web
Fo to c o piado ras (self-servic e)
Reserva das salas para trabalho de grupo
Biblio News
Direc tó rio de rec urso s web
Expo siç ões biblio gráfic as
Qualidade do s perió dic o s
Empréstimo do mic iliário
Qualidade das mo nografias
Ho rário de atendimento
Quantidade do s rec urso s de info rmaç ão
Ac essibilidade do s rec urso s de
Qualidade das o bras de referência
Leitura presenc ial
Referênc ia e pesquisa
Qualidade do s serviç o s de info rmaç ão
Ar c o ndicio nado e ventilaç ão
S o ssego
Quantidade de posto s de pesquisa
Atendimento
Iluminaç ão
Mo biliário (mesas de leitura)
Co nfo rto
0,00

2,05

1,00

2,00

2,30
2,34
2,36
2,44
2,45
2,47
2,60
2,73
2,75
2,79
2,79
2,81
2,84
2,90
2,93
2,95
3,07
3,11
3,13
3,20
3,21
3,29
3,40
3,00

Caracterização do Cliente

Função: Estudante ISCTE ( 88,0%)
Sexo: Masculino (52,7%)
Idade: 17 aos 25 anos (72,7%)
Grau q frequenta (se estudante): Licenciatura (80,0%)
Área científica: Gestão (26,7%)
Frequência q vai à Biblioteca: várias x por semana (56,7%)

Caracterização da
totalidade dos serviços

Ordem de prioridades de melhoria

Unidades de Medida: Escala de valores 1 a 4
(1 Insatisfeito a 4 Muito Satisfeito) e por %
Os resultados apresentados resultam da média aritmética A/B
A = soma dos valores indicados para cada aspecto do serviço;
B = o número de Clientes que responderam à questão.

1 – 0,7%
2 – 1,3%
3 – 82,0%
4 – 15,3%

Tipo de consulta efectuada

4,00

Catálogo bibliográfico: 66,7%
Nosso site: 68,7%
B-on: 56%
Outros sites: 45,3%
PsycINFO: 10%
ABI: 20%
SSPT: 28%
WRDS: 0%
ICPSR: 0%

