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CRIAR SENHA

Em seu primeiro acesso será necessário configurar a senha,  visite o link do Painel de 
Indicadores e Relatórios de Acesso em  https://analyze.vitalsource.com/auth/vst/login e 
clique em Forgot Password
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https://analyze.vitalsource.com/auth/vst/login
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CRIAR SENHA

Digite seu e-mail no campo   username e selecione a opção I’m not a robot e  clique no botão 
Reset Password
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CRIAR SENHA

Você receberá imediatamente um  e-mail com o link    para criar sua senha e ele expira em 1 
hora, certifique-se de acessar nesse período.

Caso o link tenha expirado repita o processo. 
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CRIAR SENHA

O link redirecionará para a página abaixo, onde você deverá configurar sua senha, digite no 
campo Password e Confirm Password a mesma senha, que só será aceita se cumprir os 
requisitos de segurança:
- 16 caracteres
- Letras, números e ao menos 1 caractere especial 
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COMO ACESSAR

Depois de criar sua senha para acessar o Painel de Indicadores e Relatórios visite o link 
https://analyze.vitalsource.com/auth/vst/login e digite seu e-mail no campo Username e sua 
senha no campo password e clique em Sign in.

https://analyze.vitalsource.com/auth/vst/login
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Defina o  período  a ser pesquisado nesse campo. 

Selecione a data inicial e a data final e clique em Apply
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Utilize os filtros para refinar sua pesquisa.                                                                   Estudante 

OBS: AS opções curso e instrutor não estão disponíveis. 

ISBN                                   Título                           Editora    
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Ao selecionar o filtro, você pode pesquisar o nome que está buscando, por 
exemplo Editora digite o nome da editora no campo de busca ou selecione 
quais editoras deseja visualizar, para aplicar a pesquisa clique em Apply e 
visualize as informações de acordo com as especificações. 
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Na página inicial, abaixo dos filtros, há um resumo das informações de acesso da 
universidade, sempre respeitando os filtros selecionados.  

• Páginas Visualizadas: as visualizações de página são contabilizadas cada vez que um 
usuário vê uma página por 3 segundos ou mais, independentemente de a página ter sido 
acessada anteriormente.
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• Alunos com Atividade: contabiliza os usuários que entraram na plataforma, e 
acessaram um livro, podendo ou não ter lido alguma página.
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• Sessões de Estudo: Cada vez que o usuário acessa a plataforma e começa a ler um 
livro é contabilizada uma Sessão de Estudo. Se o usuário retoma a leitura após um 
intervalo de 30 minutos ou mais, uma nova sessão será criada e as páginas visualizadas 
apareceram dentro desta sessão.
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• Tempo Médio de Sessão:  média de duração das sessões dos usuários.
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Os gráficos apresentam informações dos acessos por dispositivos e semanas, esse primeiro
gráfico mostra a quantidade de páginas visualizadas por semana, sendo W40/2017 a 40º 
semana do ano.
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Gráfico de páginas visualizadas
por navegador.

Gráfico de páginas impressas
por navegador.
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Gráfico de tempo de sessão por
navegador.

Gráfico de tempo de sessão por
semana e linhas apresentando a 
utilização dos marcadores e 
criação de anotações.
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Clique na aba Details, esse relatório apresenta as informações por usuário, podendo verificar 
quais livros o usuário acessou e a quantidade de páginas visualizadas de cada livro.

Você irá visualizar as informações em uma tabela logo abaixo, para exportar essas 
informações clique no botão Export CSV.
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Quando clicar em exportar o arquivo abrirá um caixa de diálogo na tela, só feche essa caixa 
após iniciar o download. Para fechar clique na caixa laranja close.
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Este é o relatório dos detalhes dos acessos dos usuários de acordo com os filtros pesquisados 
depois de convertido para o Excel. 
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As informações nas colunas estão na ordem abaixo:
- Nome da Instituição
- Aluno, Referência: e-mail do usuário.
- Código do Curso, Título do curso (não estão disponíveis)
- Título do livro, ISBN digital, ISBN impresso, formato, autor, editora, selo
- Last Access Date Online/Download: última data de acesso online e download.
- Sessions: sessões, quantidade de sessões do usuário no período pesquisado. Está informação é apresentada 

para Mac, PC, iOS e Android. 
- Avg Session Length: tempo médio de duração da sessão do usuário. Está informação é apresentada para Mac, 

PC, iOS e Android. 
- Pages views : quantidade de páginas visualizadas . Está informação é apresentada para Mac, PC, iOS e 

Android. 
- Pages Printed: quantidade de páginas impressas . Está informação é apresentada para Mac, PC, iOS e Android. 
- Notes: anotações e por dispositivo.
- Highlights: quantidade de marcações . Está informação é apresentada para Mac, PC, iOS e Android. 

Booksmarks: páginas marcadas e por dispositivo.
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Clique na aba Engagement by Book, esse relatório apresenta as informações por livro, 
podendo verificar quantas páginas foram visualizadas e quantos usuários acessaram o título.

Você irá visualizar as informações em uma tabela logo abaixo, para exportar essas 
informações clique no botão Export CSV.
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Quando clicar em exportar o arquivo abrirá um caixa de diálogo na tela, só feche essa caixa 
após iniciar o download. Para fechar clique na caixa laranja close.
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Relatório por livro de acordo com os filtros pesquisados depois de convertido para o Excel. 

RELATÓRIO ENGAGEMENT BY BOOK
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As informações nas colunas estão na ordem abaixo:
- Título, ISBN digital, ISBN impresso, formato, autor, editora, selo
- Active Users: quantidade de usuários que acessaram a plataforma e abriram o livro, ainda que 

não tenham lido nenhuma página. Está informação é apresentada para Mac, PC, iOS e 
Android.

- Sessions: sessões, quantidade de sessões de usuário por livro. Está informação é apresentada 
para Mac, PC, iOS e Android. 

- Pages views: quantidade de páginas visualizadas, são contabilizadas após 3 segundos na página, 
e não importa se a página foi visualizada anteriormente. Está informação é apresentada para 
Mac, PC, iOS e Android. 

- Pages Printed: quantidade de páginas impressas. Está informação é apresentada para Mac, PC, 
iOS e Android.
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Como converter o arquivo CSV para Excel
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1 - Abra um novo 
documento Excel
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Como converter o arquivo CSV para Excel
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Caso tenha alguma dúvida por favor entre em contato pelo e-mail abaixo, teremos prazer em 
ajudar. 

suporte@minhabiblioteca.com.br
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