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CIRCULAR Nº 551 
 
Rio de Janeiro, 25 de agosto de 2005. 
 
Para: Todos os filiados 
Da: Diretoria do IVC 
 
Assunto: Novo sistema de divulgação de dados do IVC (IJEView Web) 
 
Prezado Filiado, 
 
Informamos que, a partir de hoje, o novo sistema de divulgação de dados do IVC (IJE-View 

Web) já está disponível. Para  consultar diretamente em nosso  site,  digite  no  browser  

do Internet  Explorer  do seu computador  www.ivc.org.br e aparecerá a seguinte tela: 
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Então, basta digitar o login e senha, utilizados pelo sistema anterior. 

Note, que logo a seguir aparecerão, para sua escolha, as opções semelhantes ao sistema 

anterior e o link “clique aqui: Manual do Sistema”. 

Portanto, maiores informações sobre o sistema podem ser obtidas no link do manual. 

Aproveitamos para informar e lembrar: 

1) Temos a previsão de que os dois sistemas (novo e anterior) permanecerão 

simultaneamente no ar, cerca de 2 meses, de forma que possamos realizar todos 

os ajustes que sejam necessários. 

2) O sistema novo gera consultas diretamente pela Internet, enquanto que o anterior 

requeria a instalação do software e downloads periódicos (portanto os processos 

tendem a se tornar mais ágeis). 

3) Para atender melhor o movimento no site do IVC, contratamos os serviços de um 

DATA CENTER. 

4) A utilização pelos filiados do IVC influirá no volume de acessos e no 

dimensionamento da estrutura adequada no Data Center. 

5) Solicitamos aos editores filiados que analisem com cuidado os números de suas 

publicações, visto que ocorreu a migração entre os dois bancos de dados. 

6) Os filiados nas categorias agência, anunciante e assinante, enxergam os dados do 

sistema de acordo com as suas filiações: Nacional, Regional (3 estados) e 

Estadual. 

7) Dúvidas sobre os novos procedimentos poderão ser esclarecidas através dos 

funcionários a seguir: Márcio (RJ) – Tel (21) 2263-7691 e Marco (SP) – Tel: (11) 

3107-2806. 

Contamos com o apoio de todos e permanecemos à disposição para quaisquer 

esclarecimentos. 
 

Atenciosamente, 

Ricardo Costa 
Diretor Geral - IVC 


