pre obecné, školské, špeciálne
a
všetky začínajúce knižnice

Popis systému – marec 2018

ProfLIB ŠTART – riešenie pre vašu (nielen) školskú knižnicu
Knižnično-informačný systém Proflib predstavuje tradíciu a dlhoročné
skúsenosti. Úspešne sa používa vo všetkých typoch knižníc (verejné,
akademické, špeciálne, odborné, ministerské knižnice, galérie).
Proflib ŠTART je plnohodnotný knižničný systém, ktorý pre svoju
jednoduchú obsluhu a cenovú prístupnosť sa stal obľúbeným najmä v
školských, obecných a začínajúcich knižniach.
(pozrite referencie na www.skolskakniznica.sk).
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Systém zabezpečuje elektronickú agendu všetkých knižničných
procesov, ktoré vykonáva pracovník knižnice, atraktívne propagovanie
knižničného fondu, rozšírenie služieb pre používateľov a kooperáciu a
výmenu informácií s knižnicami, napr. Slovenskou národnou knižnicou
v Martine, prostredníctvom modulov:
• Katalogizácia a retrokatalogizácia
• On-line katalóg knižnice
• Akvizícia a revízia fondu
• Výpožičný systém
Hlavné výhody:

• nevyžaduje knihovnícke vzdelanie ani špeciálne skúsenosti
• používateľský komfort pri zápise (evidencii) aj vyhľadávaní,
• katalogizáciu uľahčuje preberanie bibliografických záznamov zo
Slovenskej národnej knižnice a ďalších knižníc.

• on-line katalóg knižnice je jedinečný pre každú knižnicu
• podpora práce s čiarovými kódmi, čipovými kartami (napr. ISIC)
• možnosť využitia už vytvorených dát v iných systémoch (napr.
ASC agenda, MS Excel)
• udržiavanie kópie dát v reálnom čase na klientskych počítačoch
• možnosť on-line prác (napr. katalogizácie) cez internet

• individuálne riešenia podľa požiadaviek knižnice
• viacjazyčné verzie on-line katalógu pre bilingválne školy
Cenová výhodnosť:
• cena sa nezvyšuje s veľkosťou fondu knižnice a počtom PC
• nevyžadujeme ročné udržiavacie poplatky
• škola, organizácia sa stáva vlastníkom licencie
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Katalogizácia
umožňuje pracovníkovi aj bez rozsiahlejších znalostí katalogizačných
pravidiel evidovať knižničné dokumenty (vrátane akvizičných údajov),
opravovať údaje a vyraďovať dokumenty.
Evidenciu uľahčuje a urýchľuje možnosť on-line preberania
hotových spracovaných záznamov zo Slovenskej národnej knižnice
(SNK a spolupracujúce knižnice), Národní knihovny Českej republiky
(NKP), a Library of Congress (LOC), aj Országos Széchényi Könyvtár.
Stačí do vyhľadávacieho okienka nasnímať ISBN kód knihy alebo zadať
názov titulu, z vyhľadaných záznamov (obr.) vyberieme najvhodnejší
ku ktorému pridáme vlastné údaje a uložíme ho do vlastného katalógu.
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V prípade, že záznam ešte nie je spracovaný v iných knižniciach a
musíme ho sami zaevidovať, prácu pri ručnej evidencii dokumentov
uľahčuje výber zo zoznamov, kódovníkov a ďalšie užívateľsky
užitočné funkcie – definovanie dočasných hodnôt, kopírovanie
záznamov, prenášanie údajov z iných súborov, rýchle spracovanie
titulov s viacerými exemplármi.
Okrem bibliografických údajov je možné vkladať do záznamov
aj textové anotácie, pripojiť ďalšie externé dokumenty, obrázky, linky
na webstránky, recenzie. Do záznamu môže knihovník kedykoľvek
vstúpiť a údaje dopĺňať a upravovať.
Na obrázku je prevzatý záznam, doplnený o anotáciu, okrem
predmetových hesiel zo SNK je možné pridávať aj vlastné kľúčové
slová v snahe čo najviac priblížiť titul čitateľovi.

Vyhľadávanie je možné podľa ľubovoľného hľadiska: názov,
autor, rok vydania, vydavateľstvo, signatúra atď. Každý zapísaný
údaj je vyhľadateľný, využívajú sa registre, slovníky, logické operátory
a ich kombinácie, hypertextové prepojenia.
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Tlačové výstupy:
–

prírastkové zoznamy, hodnota fondu s cenami v Eurách (aj SK)

–

štatistiky fondu - jazyky, tematické členenie fondu, spôsob
nadobudnutia (obr. na str.17)

–

revízne, úbytkové zoznamy

–

tlač ročenky a knižných noviniek

–

špeciálny modul bibliografie a rešerše
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Výpožičný systém
poskytuje presný prehľad o používateľoch, výpožičných službách,
evidenciu výpožičiek, tlač základnej agendy výpožičiek – potvrdenia o
požičaní a vrátení, upomienky, čitateľské konto, denné, mesačné a
ročné štatistiky, podklady pre štatistiky, evidencia tržieb a poplatkov.
Pri evidencii je možné využiť dáta z iných systémov (napr. ASC
agenda), využiť čipové karty namiesto preukazu čitateľa.

Základné funkcie výpožičného systému:
✔

možnosť stanovenia výpožičnej doby pre rôzne dokumenty

✔

možnosť nastavenia údajov knižnice a textov upomienok

✔

možnosť definovania špecifických kategórií používateľov

✔

zobrazenie konta čitateľa, histórie všetkých výpožičiek čitateľa

✔

prehľady výpožičiek podľa tried (u školských knižníc)

✔

generovanie zoznamov používateľov, ktorí nevrátili knihy načas

✔

posielanie upomienok mailom (obr. na str. 18)

✔

denné, mesačné a ročné štatistiky
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On-line katalóg knižnice
Katalóg knižnice na internete sa navrhuje jedinečne pre každú obecnú
alebo školskú knižnicu, zviditeľňuje jej identitu. Z hľadiska
používateľského komfortu a estetického riešenia je "výkladnou skriňou"
knižnice, poskytuje používateľom prehľad o dostupnosti dokumentov.
Môže graficky harmonizovať so stránkou knižnice a byť užívateľsky
modifikovateľný.

V priebehu používania systému, je možné ešte on-line katalóg dotvoriť,
zmeniť štýly, pridať logo obce, školy, prípadne aj ikony pre ovládanie.
Úvodná strana katalógu obsahuje odkaz na novinky v knižnici.
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Verzia knižničného systému Proflib ŠTART poskytuje katalóg v profile
pre používateľov a v rozšírenom profile pre knihovníkov, ktorým je
umožnený aj vstup a úprava údajov.
Vyhľadávacie položky aj abecedné zoznamy navrhujeme podľa potrieb
a požiadaviek knižnice tak, aby zodpovedali zameraniu knižnice
a potrebám jej používateľov, vyhľadávacie položky pre katalóg školskej
knižnice a obecnej knižnice sa môžu navzájom líšiť.

Abecedné zoznamy plnia funkciu virtuálnych lístkových kartoték,
a napomáhajú používateľovi orientovať sa vo fonde v prípade, že nevie
presné údaje, presný názov, alebo presné mená autorov.

-8-

Na podrobnejšie rešeršovanie slúži plnotextové vyhľadávanie, kde
je možné nastaviť viacej vyhľadávacích kritérií, napr. autora obmedziť
na rok vydania. V podstate všetko, čo je zaevidované v katalógu
knižnice, môže byť vyhľadateľné aj v on-line katalógu.
Lepšej propagácií kníh v knižnici (najmä noviniek) pomôže detailnejší
popis, vkladanie obrázkov do záznamu, prípadne anotácie.
Dokumentom vo webkatalógu je možné aktivovať rezerváciu,
používatelia si môžu cez internet, alebo školský intranet titul po
vyhľadaní rezervovať, resp. poslať elektronickú žiadanku do knižnice.
Katalóg môže mať verzie vo viacerých jazykoch (bilingválne školy).
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Abecedné registre v on-line katalógoch rôznych typov knižníc sú
prispôsobené zameraniu knižnice a potrebám jej používateľov.
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Pre publikovanie on-line katalógu knižnice na internete nie je
nevyhnutné vyčleniť a prevádzkovať zvlášť server.
Jediné čo je potrebné, je zabezpečiť pevnú IP adresu a stálu
prevádzku počítača, ktorý bude slúžiť ako server pre webkatalóg.
Hosťovanie a správa katalógu
Knižnica má na výber dve možnosti umiestnia webového katalógu,
inštaláciu na svojom serveri, alebo môže dočasne či trvalo umiestniť
svoj katalóg na serveri firmy CEIT.
Umiestnenie na našom serveri má tieto výhody:
•

knižnica získava ďalšiu priebežnú zálohu svojich dát

•

nemusí prevádzkovať svoj vlastný stále zapnutý webový server
(úspora nákladov)

•

knižnica nepotrebuje pevnú IP adresu

•

znižujú sa nároky na internetové pripojenie (dostupnosť
katalógu nie je závislá od internetového pripojenia školy)

Riešenie má ďalšiu výhodu v tom, že v prípade otázok alebo konzultácií
k programu máme okamžite k dispozícii Vaše reálne dáta, čo nám
pomôže okamžite riešiť problém alebo zodpovedať otázky.
Aktuálne dáta sa na server prenášajú podobným spôsobom ako pri
inštalácii na viacerých počítačoch v knižnici, teda okamžite po
akomkoľvek zápise sa zmena prenesie aj na webserver.
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Akvizícia periodík
Modul akvizícia periodík je nadstavbový modul a okrem evidencie
dodaných a chýbajúcich čísel, navyše poskytuje evidenciu špeciálnych
príloh, faktúr, objednávok, databázu dodávateľov, kontrola dodania
jednotlivých čísiel a urgencie dodávateľom.
Možnosť

prepojenia

s

on-line

katalógom,

databázou

článkov,

výpožičným systémom, prehľad o dostupnosti
Výstupy z akvizície periodík:
-zoznamy dodávateľov a odoberaných periodík
-zoznamy nedodaných čísel a urgencie dodávateľom
-ročné prehľady o odoberaných tituloch
-ročné prehľady o platbách za jednotlivé obdobia

Ponuka užívateľských riešení na mieru
–

revízia fondu prispôsobená požiadavkám knižnice

–

špeciálne štatistiky fondu a výpožičiek

–

prepojenie s dokumentami, školskými systémami

–

vytvorenie špeciálnych tlačových výstupov podľa požiadaviek

–

pripojenie externej databázy, ktorú môžu pracovníci knižnice
vytvárať a meniť

–

pridanie evidencie špeciálnych typov dokumentov podľa želania

–

tvorba špeciálnych tezaurov – v tezaure je možné nájsť
najvhodnejšie

termíny

jednoduchým

vyhľadávaním

a

následným prezeraním vrámci stromu, prípadne s použitím
odkazov na príbuzné termíny (napr. viacjazyčný tezaurus
EUROVOC používaný v Parlamentnej knižnici NRSR).
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Technologické vlastnosti, štandardy a výhody systému
• architektúra klient-server, TCP/IP
• mirroring - zálohovanie dát každom klientskom počítači
• rýchly a bezproblémový export a import dát ISO2709,
• využiteľnosť dát v iných systémoch a prostrediach
• formát dát MARC21, pravidlá AACR2, ISBD,
• export do ISO, REC, TXT, MarcXML
• história zmien obsahu databáz (spätný návrat k ľubovoľnému
dátumu);
• podpora exportu a importu dát súborného katalógu SNK
a systému KIS3G
• podpora práce s čiarovými kódmi, ISIC kartami, resp. RFID
• kompatibilita a integrovateľnosť s knižničnými systémami:
MaSK, kompatibilita na úrovní dát so systémom Virtua
• integrovateľnosť so systémom evidencie publikačnej činnosti
• možnosť napojenia na podnikové systémy
• hardvérovo nenáročný systém, založený na stabilnom,
flexibilnom databázovom prostredí
• jednoduchá prevádzkovateľnosť systému na vlastnom
serveri (nezávislosť od dodávateľa, inštitúcia sa po zakúpení
licencie stáva vlastníkom), systém nevyžaduje takmer žiadne
udržiavacie náklady
• v prípade záujmu možnosť outsourcingu serverovej časti
systému na serveri dodávateľa
• možnosť on-line prepojenia viacerých pobočiek
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Ponuka služieb
súvisiacich so zavedením, užívateľskou modifikáciou a prevádzkou
systému:
–

konverzia dát – máme dobré skúsenosti s konverziami
z Librisu, Rapid Library, FoxPro, CDS-ISIS, WinISIS, Tinlib, MS
Office so zachovaním všetkých pôvodných dát

–

Konverzie do iných systémov, do formátu ISO2709

–

programovanie tlačových výstupov podľa potrieb knižnice

–

návrh a užívateľské prispôsobenie formulárov

–

správa katalógu na našom serveri, s pravidelnou aktualizáciou
a zálohovaním dát, prípadne outsourcing celého systému

–

tlač

štítkov

a

dodávka

čítačiek

čiarových

kódov

-

ponúkame hotové štítky navrhnuté pre konkrétnu knižnicu
s jedinečným kódom (prefixom) knižnice.

Technická podpora
Ku svojim produktom firma CEIT poskytuje na legálne zakúpený
software

telefonické,

e-mailové

poradenstvo

a

riešenie

reklamácie zdarma. Nevyžadujeme ročné udržiavacie poplatky.
V prípade potreby zásahu v sídle klienta, si firma účtuje cestovné
náklady a s tým spojené práce podľa platného cenníka pre technickú
podporu na základe objednávky.
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Dodacie podmienky
Cena pre knižnice podľa platného cenníka na adrese www.ceit.sk
V cene je zahrnuté:

• užívateľský manuál, inštalačné CD
• bezplatné konzultácie cez telefón a e-mail po dobu minimálne 6
mesiacov od zakúpenia
• on-line systémové aktualizácie
• licencia pre školské knižnice je neobmedzená na veľkosť fondu a
počet klientských počítačov
V cene dodávky štandardného systému nie sú zahrnuté:

• individuálne požiadavky na výraznú zmenu systému alebo prácu
pod iným OS ako je odporúčané

• konverzia dát z iných systémov – cena sa stanovuje dohodou
podľa náročnosti
• inštalácia, zaškolenie a vyladenie na pracovisku
Tieto služby si odberateľ môže doobjednať od dodávateľa dodatočne,
prípadne si objednať predplatenú technickú podporu v rozsahu 10
hodín ročne
Technické požiadavky pre knižničný systém
OS Windows, systém nemá vyššie nároky na hardware ako operačný
systém. Pre on-line katalóg doporučujeme Apache server, alebo
službu IIS (konfiguračné súbory Apache sú súčasťou inštalačného CD).
Pre prevádzku on-line katalógu na internete je potrebné mať pevnú IP
adresu servera, alebo doporučujeme objednať hosting katalógu s online aktualizáciou a zálohovaním dát na serveri firmy CEIT.
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Referencie

Príklady rôznych typov knižníc

(Viac referencií a ukážky katalógov nájdete na www.skolskakniznica.sk)

Školské knižnice (Proflib ŠTART)
Stredná odborná škola automobilová
Gymnázium Štefana Moysesa, Moldava nad Bodvou
Gymnázium A. Vrábla, Levice
ZŠ v Beluši http://proxy.ceit.sk/webisnt/skolskakniznica.htm
Základná škola s MŠ Habovka

Obecné knižnice (Proflib ŠTART)
Obecná knižnica Selce
Obecná knižnica Bernolákovo
Obecná knižnica Nová Vieska
Obec Trenčianska Teplá

Verejné knižnice (Proflib)
Mestská knižnica vo Vrábľoch
Mestská knižnica J. Johanidesa v Šali
Mestská knižnica Zlaté Moravce
Mestská knižnica M. Matunáka v Šuranoch

Špeciálne, ministerské, akademické knižnice (Proflib)
Parlamentná knižnica NRSR (http://kniznica.nrsr.sk/)
Kancelária verejného ochrancu práv
Knižnica Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Národné lesnícke centrum vo Zvolene
Ústredná geologická knižnica
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave a v Banskej Bystrici
... a ďalšie knižnice na Slovensku aj v zahraničí aj používatelia systému
KIS MaSK (Pozrite referencie na www.ceit.sk)
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www.skolskakniznica.sk

Navštívte našu webovú stránku venovanú
projektu Školská knižnica.
Na stránke nájdete informácie o systéme
Proflib Štart, aktuálnu ponuku a referencie
(ukážky online katalógov) používateľov
nášho systému.

C.E.I.T. s.r.o.
Biskupická 1
821 06 Bratislava

tel:
0903 454 010
web: www.ceit.sk
email: ceit@ceit.sk

