Entegre Kütüphane Otomasyon Sistemi

Arsis Hakkında
Arsis Şirketler Grubu, bünyesindeki beş firması
ile birlikte 1984 yılından bu yana İstanbul,
Ankara ve İzmir’de hizmet vermektedir. Yüzü
aşkın teknik ve satış kadrosuyla yurtiçi ve
yurtdışı kütüphane otomasyon, RFID sistemler,
dijital kütüphaneler konusunda çözüm sunmakta,
danışmanlık ve kurulum hizmetleri vermektedir.
Hizmette mükemmelliği esas alan Arsis Grup
bünyesinde 7x24 hizmet veren monitör merkezi
bulunmaktadır. Böylelikle 7x24 hizmet veren
kütüphane ve kurumlara daha etkin servis
verilebilecektir.

Ex Libris Hakkında
Ex Libris akademik kütüphaneler ile ilgili
yazılım çözümleri geliştiren ve konusunun
lideri olan bir firmadır. Hem etkin hem
kullanıcı dostu çözümleriyle, Ex Libris,
kütüphanelerin mevcut ihtiyaçlarına cevap
verebilen ve geleceğin kütüphane
teknolojilerine uyumlu altyapısıyla hem
elektronik, dijital ve hem baskı materyallerine
ilişkin tam bir çözüm paketi sunabilen tek
firmadır. Ex Libris’in halen 4,500 üzerinde 70
ülkede aktif olarak çalışan kurum kütüphanesi
bulunmaktadır. Müşteri portföyü arasında
Harvard, Oxford, Stanford, Princeton, MIT,
ETH Zürih, Viyana Üniversitesi, Amerikan
Milli Kütüphanesi, Rusya- Çin- Almanya
Danimarka Milli Kütüphaneleri gibi saygın
kurumlar bulunmaktadır.
Daha fazla bilgi için sitemizi ziyaret ediniz.
http://www.exlibrisgroup.com

Alephino - Entegre Kütüphane Otomasyon Sistemi
Alephino, kompakt ve modüler bir kütüphane otomasyon sistemidir.
Özellikle ufak, orta boyutlu, akademik ve araştırma kütüphanelerin
profesyonel ihtiyaçlarına yanıt verebilecek şekilde hazırlanmıştır. Global
olarak kullanılan ve büyük başarı sağlayan, çok katmanlı ve büyük boyutlu
kütüphaneler için kullanılan Aleph Otomasyon Sistemi ile yakın bağlantısı
bulunmaktadır ve Aleph için geliştirilen, kütüphane dünyasına özel tüm
yeniliklerden faydalanmaktadır.
Bugün dünya üzerindeki çok sayıda üniversite ve araştırma kurumu
bünyesinde hem Aleph hem Alephino’yu etkin olarak kullanabilmektedir.
Kütüphane otomasyonuna yönelik tüm süreçler - sağlama, kataloglama,
süreli yayınlar, ödünç/iade, yönetim, standart veriler ve thesaurus yönetimi,
sistem yönetimi gibi tüm fonksiyonları içerir.Alephino uluslararası
kullanılan ve birçok Avrupa dilinde desteği olan bir sistemdir.
Açık komünikasyon sistemi sayesinde ve XML gibi standart veri alışverişi
sağlayan formatların yanısıra, farklı entegrasyon ortamlarına bağlanabilmek
için birçok opsiyon barındırır. Birçok çıkış ve raporlama formatı sayesinde
özgün döküman dizaynları ve listeleri oluşturmak mümkündür.
Alephino, evrensel ve entegre kütüphane standartlarını uygulamaktadır.
Veriler MARC21 formatında saklanır. RAK, RSWK ve AACR kurallarına
göre kataloglama yapılabilmektedir. Mevcut bulunan thesaurus DIN 1463
regülasyonunu takip eder. Alephino, standart verileri PND, SWD ve GKD
standartlarından aktarmak için kullanılan her türlü veri alışverişi arayüzünü
barındırmaktadır. Z39.50 protokolü ve ILL (interlibrary load modülü)
sayesinde Türkiye’de bu protokolü kullanan tüm kütüphaneler ile
çalışılabilmektedir.
Alephino tek katmanlı bir kütüphane otomasyon sistemi olarak farklı
kütüphaneler, kurumlar ve konsorsiyum üyeleri için entegre teknolojiler
sunar. ‘Şube’ mimarisi merkezi süreçleri desteklediği gibi aynı zamanda
farklı ödünç parametreleri ve ayrı istatistik imkanları sunmaktadır. ‘Çoklu
Havuz’ fonksiyonu bağımsız veri yönetimini desteklemektedir ve aynı
zamanda tüm veritabanları içersinde senkronize arama imkanı
sağlamaktadır. Dünya üzerinde binlerce kurum tarafından çok etkin
kullanılan Primo ve benzeri web keşif araçlarıyla entegre olabilmektedir.

Alephino, içerdiği katalog mimarisiyle tam entegrasyona imkan veren yapısı sayesinde, bir ağ içersinde yer alan gerek farklı
Aleph kurulumları, gerekse diğer kütüphane sistemleri olsun ile arayüz imkanları sağlamaktadır.
Alephino, çok kullanıcılı ve ağ yapısında çalışabilen ve tüm yan aygıtlardan bağımsız olarak çalışma imkanı sunabilen bir
sistemdir. Alephino entegre bir veritabanı ile donatılmıştır. Bu özellik, son derece kolay kullanılabilen bir sistem yönetimi
avantajı sağladığı gibi, donanım açısından da son derece ekonomik konfigürasyon ile çok yüksek performansla çalışabilmenizi
sağlar. Alephino yeniden bir reorganizasyon gerektirmez. Bellek açısından son derece verimli çalışır ve asgari yönetim eforu
gerektirir. Bu karakteristikler sayesinde, kütüphane ekibi olarak, hem efektif hem de tüm kütüphane şubeleriniz için tek
platform üzerinde son derece hızlı bir implementasyonu, teknik bilgi gerektirmeden yapabilmenizi sağlar.
Arsis ve Ex Libris yüksek kalitede ve hızlı bir müşteri destek ortamı sağlamaktadır. Alephino kullanıcıları diledikleri takdirde
kendi altyapılarına özel ve ihtiyaçlarına cevap verecek derecede bir servis ortamından faydalanabilirler. Kütüphaneler
Alephino sistemi bünyelerinde barındırabildikleri gibi, hiçbir bilgi işlem altyapısı ve ekibi bulunmayan ortamlar için
paylaşımlı servis imkanı da sunulabilmektedir. Böylece profesyonel veri merkezi tarafından barındırılan ve yedeklenebilen, her
türlü virüs vb. tehditlere karşı son derece korumalı olarak çalışma imkanı da bulunmaktadır.

Modül Özellikleri
Sağlama:
• Monograf, süreli yayın ve bekleyen siparişler için sipariş
sistemi
• Sağlama kontrolü
• İptaller
• Fatura süreci izleme
• Bütçe kontrolü
• Tedarikçi kayıtları
• Döviz kayıtları
• İşlemlerin durumu
Kataloglama:
• MARC21, AACR formatında kataloglama
• Anahtar kelimelerle konu başlıklı kataloglama (RSWK ve
diğer kurallarla), notasyon ve thesaurus
• Her alan için içeriğe hassas yardım imkanı
• Kelime işlemci fonksiyonları
• Duplike kayıt kontrolü
• Olasılık kontroller
• Master dosyalar / norm dosyalar
• Individual sentence patterns
• Etkileşimli veri import imkanı
• Offline yani sisteme bağlı değilken kataloglayabilme
Süreli Yayınlar:
• Süreli yayın yönetimi, bekleyen siparişler
• Kitap Listesi
• Kopya Listesi
• Sirkülasyon yönetimi (halka ve yıldız)
• Ciltleme

Ödünç/iade:
• Ödünç/iade/yenileme/rezervasyonlar
• Kontrol rutinleri
• Kullanıcı hesapları
• Blokaj sebepleri
• Ceza, nakit vb. yönetimi
• İadeler, ödünç ve ödeme protokolleri
• Sisteme bağlı değilken offline ödünç verebilm
Servis Modülü (Web-tabanlı):
• Sağlamalar, kullanıcılar, varlıklar ve ödünç/iadeler
• Raporlar, listeler, kopya grupları, yetki ve
yetkilendirmeler, açılış saatleri, sayı dizileri
• Veri güvenliği, toplu işlemler
• Online rehber
WEB OPAC:
• Kurumsallaştırılabilir yapı
• Temel arama
• Çok alanlı arama
• Çok havuzlu (birden fazla veritabanında) arama
• Karmaşık arama
• Uzman arama
• Sistemik erişim
• Navigasyon
• Bağlantılı sonuçlar (linkable)
• Arama geçmişi
• Sepet özelliği
• Kullanıcı hesabı
• E-postalanabilir sonuçlar
• Rezervasyon, yenileme ve iptaller
• Arama profili / uyarı mekanizmaları
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