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ТЕНДЕНЦИИ И РАЗВИТИЕ
НОВИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ!

Съвместна разработка с фирма
ПримаСофт

базирана на нова SQL платформа без ограничения по
отношение на нови операционни системи



НОВИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯНОВИТЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
ТЕНДЕНЦИИ И РАЗВИТИЕТЕНДЕНЦИИ И РАЗВИТИЕ

ПРЕДПОСТАВКИ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА НОВИ
ПРОДУКТИ:

Øтрудоемки традиционни библиотечни дейности,
отнемащи много време както на специалистите в
библиотеката, така и на читателите
Øбързото развитие на информационните
технологии
Øповишени изисквания на читателите към
предлаганите библиотечни услуги
Øналичност на големи по обем електронни
ресурси и автоматизиране на по-голямата част
от библиотечните процеси
Øпроцес на продължаваща квалификация на
библиотечните специалисти



ТРУДОЕМКИ ТРАДИЦИОННИ БИБЛИОТЕЧНИ ДЕЙНОСТИ, ОТНЕМАЩИ МНОГОТРУДОЕМКИ ТРАДИЦИОННИ БИБЛИОТЕЧНИ ДЕЙНОСТИ, ОТНЕМАЩИ МНОГО
ВРЕМЕ КАКТО НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ В БИБЛИОТЕКАТА, ТАКА И НА ЧИТАТЕЛИТЕВРЕМЕ КАКТО НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ В БИБЛИОТЕКАТА, ТАКА И НА ЧИТАТЕЛИТЕ

Недостатъци на
традиционното
обслужване:
Трудности в
процеса на
работа на
библиотечните
специалисти:
------------------- >

Ø постоянна ангажираност на
значителен брой
специалисти с
получаването и заемането
на литературата

Ø поддържане на
читателската картотека и
грижи за нейното
съхранение

Ø следене на закъснелите
читатели, подготовка на
напомнителни писма и други
дейности

Ø занижен ръчен контрол на
изхода на библиотеката



ТРУДОЕМКИ ТРАДИЦИОННИ БИБЛИОТЕЧНИ ДЕЙНОСТИ, ОТНЕМАЩИ МНОГОТРУДОЕМКИ ТРАДИЦИОННИ БИБЛИОТЕЧНИ ДЕЙНОСТИ, ОТНЕМАЩИ МНОГО
ВРЕМЕ КАКТО НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ В БИБЛИОТЕКАТА, ТАКА И НА ЧИТАТЕЛИТЕВРЕМЕ КАКТО НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ В БИБЛИОТЕКАТА, ТАКА И НА ЧИТАТЕЛИТЕ

Недостатъци на
традиционното
обслужване:

Неудобства за
читателите:
--------------------- >

Ø ангажимент да попълват
читателските си картони с
данни за заеманата от тях
литература

Ø посещение на библиотеката
без да получат
необходимата литература
поради липса на свободни
екземпляри

Ø чакането на опашка в
определени случаи

Ø всички операции се
извършват в библиотеката



ТРУДОЕМКИ ТРАДИЦИОННИ БИБЛИОТЕЧНИ ДЕЙНОСТИ, ОТНЕМАЩИ МНОГОТРУДОЕМКИ ТРАДИЦИОННИ БИБЛИОТЕЧНИ ДЕЙНОСТИ, ОТНЕМАЩИ МНОГО
ВРЕМЕ КАКТО НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ В БИБЛИОТЕКАТА, ТАКА И НА ЧИТАТЕЛИТЕВРЕМЕ КАКТО НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ В БИБЛИОТЕКАТА, ТАКА И НА ЧИТАТЕЛИТЕ

Трудности при
подготовката на
необходимата
статистическа
информация и
финансова
отчетност:
------------------ >:

Ø ръчно броене на посещенията
в библиотеката и заеманата
литература

Ø ръчно разпределение на тези
данни по определени
показатели

Ø ръчно обобщаване на
статистическата информация,
събирана в отделни звена на
библиотеката

Ø ръчно поддържана
информация на събраните
такси и следне на дължимите
глоби



ТРУДОЕМКИ ТРАДИЦИОННИ БИБЛИОТЕЧНИ ДЕЙНОСТИ, ОТНЕМАЩИ МНОГОТРУДОЕМКИ ТРАДИЦИОННИ БИБЛИОТЕЧНИ ДЕЙНОСТИ, ОТНЕМАЩИ МНОГО
ВРЕМЕ КАКТО НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ В БИБЛИОТЕКАТА, ТАКА И НА ЧИТАТЕЛИТЕВРЕМЕ КАКТО НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ В БИБЛИОТЕКАТА, ТАКА И НА ЧИТАТЕЛИТЕ

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ -
изключително
трудоемък и
продължителен
процес:
------------------ >

Ø ръчно талониране на
фонда (частично или
пълно) и сравняване с
инвентарните книги

Ø ръчно подготвяне на
отчета от резултатите на
инвентаризацията

Ø ръчно издирване на
липсващите БЕ



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШАВАНЕ НА ТЕЗИ ПРОБЛЕМИПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШАВАНЕ НА ТЕЗИ ПРОБЛЕМИ

Обслужване
на чителите:

--------------- >:

Øавтоматизирана регистрация
на читателите от едно и повече
работни места, включително и
териториално отдалечени едно
от друго

Øавтоматизирано заемане и
връщане на литература с и без
участието на библиотечен
специалист

Øавтоматизиран контрол на
изхода на библиотеката чрез
RFID технологии



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШАВАНЕ НА ТЕЗИ ПРОБЛЕМИПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШАВАНЕ НА ТЕЗИ ПРОБЛЕМИ

Обслужване
на чителите:
--------------- >

Ø автоматизирано следене на
закъсненията

§автоматизирано налагане
на глоби

§автоматизирано
разпечатване на
предупредителни писма

Ø автоматизирано презаписване на
литература от читателите

Ø електронни заявки за запазване
на литература



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШАВАНЕ НА ТЕЗИ ПРОБЛЕМИПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШАВАНЕ НА ТЕЗИ ПРОБЛЕМИ

Обслужване на
читателите:

--------------- >

Модули:

• Регистрация
• Обслужване
• RFID – контрол на

фонда
• Портал
• i-Services

Ø управление на заявките за
запазване на литература

§разпределение на
заявките по отдели

§известяване на читателя
за наличие на заявена
литература

§запазаване на заявената
литература за
предоставяне при
следващо посещение



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШАВАНЕ НА ТЕЗИ ПРОБЛЕМИПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШАВАНЕ НА ТЕЗИ ПРОБЛЕМИ

Статистика
и финансова
отчетност:
--------------- >
Модул:

Статистика

Ø автоматизирано извличане и
организиране на
статистическата информация,
получена в резултат от
обслужването на читателите
(ежедневно и за избрани периоди
от време)

Ø автоматизрано следене на
събираните такси и
формираните глоби

Ø автоматизирана подготовка и
отпечатване на стистически
таблици и отчетни финансови
документи



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШАВАНЕ НА ТЕЗИ ПРОБЛЕМИПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШАВАНЕ НА ТЕЗИ ПРОБЛЕМИ

Инвентаризация:

-------------------- >

Модул:

Инвентаризация

Ø автоматизирана частична или
пълна инвентаризация на
фондовете на библиотеката

Ø автоматизирано търсене и
откриване на определени
библиотечни екземпляри,
които не са намерени на
мястото, на което трябва да
се съхраняват в библиотеката

Ø автоматизирана подготовка и
отпечатване на отчетните
ревизионни документи



ЕФЕКТЪТ ОТ ВНЕДРЯВАНЕТО НА НОВИТЕ ПРОДУКТИЕФЕКТЪТ ОТ ВНЕДРЯВАНЕТО НА НОВИТЕ ПРОДУКТИ

Oбслужване на
читателите:
За библиотечните
специалисти:
------------------ >

Ø свеждане до минимум на
непривлекателения ръчен труд

Ø освобождаване на работно
време на квалифицираните
специалисти, което да се
насочи към ускоряване на
процесите ретроконверсия,
реорганизация на фондовете и
към други дейности, свързани с
информационното осигуряване

Ø прихващане на неописаните в
електронния каталог
библиотечни единици или
отделни екземпляри за
ретроконверсия при заемането
на литература



ЕФЕКТЪТ ОТ ВНЕДРЯВАНЕТО НА НОВИТЕ ПРОДУКТИЕФЕКТЪТ ОТ ВНЕДРЯВАНЕТО НА НОВИТЕ ПРОДУКТИ

Oбслужване на
читателите:
За читателя :
------------------ >

Ø отдалечен достъп до своята
библиотека

Ø отдалечен достъп до
читателския си картон

Ø възможност за презаписване на
литература от дома

Ø заявка за запазване на
литература за заемане за дома
или за ползване в библиотеката

Ø бързо и лесно обслужване в
библиотеката – пестене на
време и нерви

Ø при наличие на дигитални копия
– директен достъп до търсената
литература



ЕФЕКТЪТ ОТ ВНЕДРЯВАНЕТО НА НОВИТЕ ПРОДУКТИЕФЕКТЪТ ОТ ВНЕДРЯВАНЕТО НА НОВИТЕ ПРОДУКТИ

Статистика и
финансова
отчетност :
------------- >

Ø бързина и точност при извличане и
организиране на статистическата
информация

Ø анализите на базата на
подговените статистически
справки ще осигури възможност на
ръководството да взема най-
адекватните управленски решения
както по отношение на
комплектуването на фондовете,
така и по отношение на
формиране на такси и глоби

Ø възможност за създаване на
национална статистическа
система



ЕФЕКТЪТ ОТ ВНЕДРЯВАНЕТО НА НОВИТЕ ПРОДУКТИЕФЕКТЪТ ОТ ВНЕДРЯВАНЕТО НА НОВИТЕ ПРОДУКТИ

Инвентаризация:
----------------- >

Ø бързина, ефективност и
точност при изпълнение на
този отговорен процес

Ø възможност за търсене на
конкретни екземпляри, ако
не са открити на мястото
където би трябвало да
бъдат
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