1. MELLÉKLET

Szakmai ajánlat
Ajánlatunkban olyan rendszerfejlesztési szolgáltatásokat kínálunk a Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár számára, ami igazodva az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás
Operatív Program, "Tudás depó Expressz" pályázatában megfogalmazott elvekhez, hozzájárul
az esélyegyenlőtlenségek csökkentéséhez, az élethosszig tartó tanulás feltételeinek javításához
és a tudásalapú társadalom fejlődéséhez. Az ajánlat szoftverfejlesztési, migrálási és adatbázisfejlesztéi munkákat tartalmaz.

Szoftverfejlesztési

fela da tok

Az ajánlatunkban
szereplő szoftverfejlesztési
munkák középpontjában
a 24 órában
igénybevehető online szolgáltatások és a digitális tartalmak és gyűjtemények szolgáltatása áll.
A fejlesztések eredményeképpen, a távhasználat útján megnövekszik az FSZEK szolgáltatásait
használók száma, a digitális gyűjteménykezelés során bővül a szolgáltatott tartalmak típusa,
mennyisége. A statisztika modul fejlesztése a Könyvtár hatékony működésének segítését
szolgálja.
A szoftverfejlesztési feladatokat a Könyvtár szakembereivel szoros együttműködésben, az
agilis projektvezetés és programozás elemeit felhasználva kívánjuk megvalósítani. Ez a
módszertan lehetőséget nyújt a követelmények folyamatos értékelésére, kiigazítására és a
változó elvárások teljesítésére.
A munka során a projekt első ütemében először elkészítünk egy részletes, minden területet
átfogó követelményspecifikációt. Ez a dokumentum jelenti a munka alapját, de a dokumentum
nyitott jellege miatt a specifikáció a projekt során folyamatosan változhat, finomodhat. A
követelményspecifikációban meghatározott elemi feladatok priorizálása, értékelése, folyamatos
történik a két fél részvételével.
A követelményspecifikáció
alapján készítjük el a rendszerterveket az egyes modulokhoz,
részfeladatokhoz. A rendszerterv részletessége a feladat jellegétől és nagyságától függ.
A kódolást követően az előre meghatározott elemi tesztek végrehajtását követően a módosítás
telepítésre kerül a közös tesztrendszerbe. A felhasználói tesztek alapján a részvevők értékelik a
követelmények
teljesülését,
a
tapasztalatok
alapján
módosítják,
bővítik
a
követelményspecifikációban
leírtakat. Az integrációs és terhelési tesztek végrehajtására egyegy modul lezárásakor kerül sor.
A tesztelés sikeres befejezését a dokumentáció véglegesítése és a felhasználói oktatások
megtartása követi. Ajánlatunk 5 nap felhasználói oktatást tartalmaz, amire egyeztetett
időpontban, a FSZEK által biztosított oktatási helységben kerül sor.

Távhasználat biztosítása azonosító bróker (AAI) közreműködésével
A fejlesztés során, a könyvtári rendszert alkalmassá tesszük, hogy a már beiratkozott olvasók
mellett olyan felhasználók is igénybe vegyenek online szolgáltatásokat, akiket a könyvtárban
még nem regisztráltak, de valamelyik - bizalmi szövetségen vagy kétoldalú megállapodáson
alapuló együttműködő - partner intézmény hitelesen azonosítani tud. A fejlesztés révén a
FSZEK képes lesz csatlakozni ilyen bizalmi szövetséghez, és szabványos megoldás keretében
egyrészt mint tartalomszolgáltató, másrészt mint azonosítószolgáltató megjelenni.
A tervezett fejlesztés az alábbi elemeket tartalmazza:
~ Internetes beiratkozás, a beiratkozáshoz szükséges adatok átvételével egy Azonosítás
szolgáltatótól.
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~

Azonosító szolgáltatási funkciók integrálása a FSZEK rendszerébe. A funkció
segítségével a Könyvtár, a vele szerződésben álló intézmények felé, képes az olvasók
kérésére és hozzájárulásával igazolást kiadni az azonosítottság tényéről.

~

Olvasójegy hosszabbítás, az olvasótípusnak megfelelő feltételek (pl. diák) és változó
adatok (pl. cím) visszaigazolásával egy Azonosítás szolgáltatótól.

~

Egyszeri ingyenes tranzakciók kezdeményezése
személyes adatok felfedése nélkül.

~

Az igényelt szolgáltatásokat a kölcsönzési politikában beállított feltételek
biztosítja (olvasótípus+szolgáltatás összerendelése, jogosultságok kiosztása).

csoportos

jogosultság

alapján,

a

szerint

Távhasználathoz kapcsolódó egyéb biztonsági funkciók
~ Beiratkozott olvasóknak lehetősége van
kezelésére és szolgáltatások igénybevételére

saját

adataik

o

előjegyzés, raktári kérés indítása távolról,

o

digitális szolgáltatások megrendelése,

o

digitális dokumentumok kö1csönzése,

o

tartozások rendezése (késedelmi díj és egyéb),

o

dokumentumok hosszabbítási lehetősége.

~ A weben keresztül kínált térítéses szolgáltatások
intemetes fizetési módon kiegyenlíteni a számlát.

megtekintésére,

igénybevétele

állapotuk

esetén lehetőség van

Digitális dokumentumok előállítása, tárolása és távhasználata
Az ajánlott megoldás komplex megoldást kínál a digitális tartalomszolgáltatáshoz
szükséges
tartalmak előállítására, tárolására és szolgáltatására, az érvényben lévő szerzői jogok
figyelembevételével.
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Digitális archivum
Az ajánlott rendszer egyik fontos eleme a digitális archivum (dokumentumtár), ami alkalmas a
könyvtári szolgáltatásba
bevont és az attól függetlenül
megőrizni
kívánt digitális
dokumentumok biztonságos tárolására és sokoldalú visszakeresésére.
A dokumentumtár főbb jellemzői:
~ Egyaránt alkalmas
kép-, hang-, és szövegfájlok
(továbbiakban
elektronikus
dokumentumok) nyilvántartására és kezelésére.
~ Az elektronikus
dokumentumok
felhasználására
vonatkozó
jogok
beállítása
paraméterezhető módon beállítható.
~

Web-es kezelőfelületen, távolról is hozzáférhető.

~

Rugalmasan definiálható nyilvántartási rendszert biztosít, lehetővé téve az adatmezők,
adatrögzítési
módok és indexelések
szabad definiálását.
Az űrlapok egyedi
dokumentumok és dokumentumok csoportjainak leírására is lehetőséget biztosítanak.
~ Alkalmas a teljes szövegű keresésre, és a keresés szűrésének, korlátozásának
lehetőségeit nyújtja.
~ Objektumok leírása űrlapok segítségével történik.
~ Logikai törlés: a törölt fájlok a fizikai törlés előtt meghatározott ideig visszaállíthatók
legyenek.
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Digitális dokumentumszolgáltatás

modul

A dokumentumtárhoz kapcsolódóan a tartalom szolgáltató modul lehetőséget biztosít az
érvényben lévő szerzői jogok figyelembevételével, a digitális dokumentumok szolgáltatását
könyvtáron belül és távhasználók számára is. Az elektronikus dokumentumok megrendelését és
hozzáférhetővé tételét, a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges kommunikációt könnyen
kezelhető webes felületen teszi lehetővé, és támogatja mindazon könyvtári tevékenységeket,
melyek szükségesek egy digitális dokumentum előálIításához.
~

A könyvtár katalógusából kiválasztott rekordokból közvetlenül indítható
o

már katalogizált digitális dokumentumok esetében a hozzáférés igénylése,

o

még digitalizálatlan
kezdeményezése.

~ A rendszer beállítható
összevonására.

dokumentumok

esetében a digitalizálás

a dolgozói jogosultságok

és a feladatkörök

és a hozzáférés
szétosztására

és

~

Digitalizálási igényesetén
dokumentum
valamelyik
megjegyzésekre.

~

Az igény elfogadásáról, elutasításáról, módosítási javaslatáról, a feladat végrehajtásának
állapotáról a megrendelési felületen kap információt az olvasó, akkor is, ha a könyvtár
bizonyos esetekben az e-mailes értesítés lehetőségét is kihasználja.

~

Beépítve működtetett és frissíthető szkennelő és OCk-szoftverekkel a rendszer belső
kezelőfelületén
végigvezeti a felhasználót az engedélyezésen,
a jogosultságok
beállításán, a technikai paraméterezésen, a feladatok kiosztásán, valamint a digitalizálás
és aszövegfelismerés
munkafázisain. A feladatok eloszthatók több munkahely között,
az utasítások és a visszajelzések a rendszeren belüli kommunikáción futnak. Az egyes
fázisok elkészültéről státuszjelzések jelennek meg. A folyamat megszakítható, van
belépési lehetőség egy-egy fázis kihagyásával is.

~

Szükség esetén a feladatsort a hibás ponton újra lehet indítani.

~

A rendszer lebonyolít ja az elektronikus dokumentum kölcsönzését egy rugalmasan
alakítható kölcsönzési politika szerint.
A kapcsolódó szerzői jogok védelmét a hozzáférés beállíthatóságával és megbízható
adatvédelmi eljárások alkalmazásával (DRM) lehet biztosítani.

~

egyértelműen jelölhető a terjedelmi adat, ha az igény egy
részletére
vonatkozik.
Mód van szabad szöveges

~ Ha az igénylő nem beiratkozott olvasója a könyvtárnak, a dokumentumszolgáltatás
igénybe vételéhez szükséges regisztrációs/távbeiratkozási
procedúrához irányítja a
rendszer.
~ Az igénylő számára egy választófelületen a rendszeradminisztrátor
által utólag is
definiálható módon opciókat kínál fel a megrendelt másolat felhasználási céljaira nézve,
mely össze van kötve egy szintén könnyen módosítható ártáblázattal és egy
kalkulátorral,
mely az igénylő számára visszajelzést
ad a várható fizetési
kötelezettségről.
~ Az elkészült e-dokumentum közzétételének, hozzáférésének feltételei az elkészülés után
is paraméterezhetőek.
~ Az elektronikus kölcsönzés során a végleges fizetési kötelezettségről értesítést kap az
olvasó. Ha az eltér az előzetesen kalkulálttól, arra külön figyelmeztet az értesítés. A
hozzáférés előfeltétele a végleges kötelezettségvállalás. Lehet olyan opció, mely az
előzetes fizetést szabja meg a hozzáférés feltételéül.
~

A jogosultságok és a feladatkörök szétosztása és összevonása könnyen beállítható.
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~

Minden fázisról
végrehajtóról.

készül

Országos rendszerekhez

napló

a hozzáférések

kapcsolódás

idejéről,

a beavatkozásokról,

a

biztosítása

Ajánlatunkban olyan fejlesztéseket kínálunk, amely összhangban van a MOKKA és ODR
továbbfejlesztésével, és maximális kapcsolódási lehetőséget biztosít.

Könyvtárközi kölcsönzési almodul, illeszkedve az Országos Dokumentum-ellátási
Rendszerhez
~

a könyvtári adatok kezelése:
elérhetősége,

könyvtárkód,

cím, telefon,

e-mail,

~

kérések nyomon követése, státusza,

~

a könyvtárak közötti levelezés, értesítések küldése, határidő-kezelés
generálása kölcsönzési politikában beállítottak szerint),

~

kölcsönözhetőség

ügyintéző

neve,

(felszólító levelek

- ideiglenes példányadatok kezeléséhez szükséges adatlap tartalma:

o

a tulajdonos könyvtár adata,

o

dokumentum-adatok:

o

kölcsönzésre
vonatkozó
egyedi
információk
(helyben
használható,
hosszabbíthatóság,
másolási lehetőségek), költségek, fizetés módja (csekk,
átutalás, készpénz),

~

a kölcsönzési procedúrában
megjegyzései),

~

olvasó- és példánykezelés

szerző/cím/kiadási

adatok/azonosító,

figyelmeztető üzenetek definiálása (könyvtárközi

a kölcsönzési politikában meghatározottak

speciális

szerint:

~ költségtérítés nyilvántartása
~

kiemelt figyelemmel történik a határidő kezelése: a könyvtárközi kérésekre vonatkozó
szabályok szerinti felszólító levelekhez egyedi törzs szöveg beállítására van lehetőség.

~

Könyvtárközi kérés olvasói kezdeményezésre:
a beiratkozott olvasók profiljukon
keresztül (WEBP AC olvasói profil) kezdeményeznek kéréseket távolról a kölcsönzési
politikában beállított értékek szerint. Az így kezdeményezett könyvtárközi kérések
továbbítása a könyvtáros jóváhagyásával történhet.

Katalógus modulokfejlesztése
A könyvtári kereső (OP AC), és a nyilvános webes kereső (WEBP AC) továbbfejlesztése a
felhasználóbarát egyszerű és gyors keresést, és a növekvő tartalom közötti gyors eligazodást
segíti.
~ A exportálására különböző fájlformátumokban van lehetőség: USMARC, HUNMARC
bináris és szöveges változatban, példányokkal, és anélküli letöltésre. A böngészőben
(html) megtekinthető valamint szöveges (txt, doc) formátumoknál lehetőség van a
megjelenítési módok szerinti letöltési lehetőségekre (cédula, rövid, hosszú, egyéb
sablonok).
~ A "Rekordok letöltése" ablakban lehetőség van a "Csak a kijelölt rekordok" letöltésére.
~

A használó saját maga tudja definiálni a kívánt outputot sablonminták ajánlásával.

~

Minden kiíratásnál és letöltésnél a találati halmazok fejlécén a "Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár katalógusából" felirat, valamint az URL, és a lekérdezés dátuma jelenik meg.

~ A keresett szavak, kifejezések a találati halmazokban,
kiemelten (eltérő színnel, háttérszínnel) jelennek meg.
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és a rekord megjelenítésében

~

Lehet szűkíteni a "Kölcsönözhető" szabad példányokra.
további példány( ok) felajánlására kerül sor.

~

Lelőhelyre szűkítés és a kölcsönözhető példányokra vonatkozó szűkítés esetében csak a
szűkítés feltételeinek megfelelő példányok látszódjanak a találatban.

~ A találati halmazzal további műveletek végzésére
fénykép, teljes szöveggel elérhető dokumentum.
~

Ha mncs szabad példány,

legyen mód: cikk, tanulmány,

Speciális
indexeknél
lehetőség
van
a kereshető
kifejezéseket
köznyelvi
megfogalmazásban választható módon, pl. legördülő menü segítségével megjeleníteni.

Bibliográfiai és katalógus funkciók felhasználóbarát

megkülönböztetése

~

A találati halmazokban beleértve a szakadatbázisokban történő keresést is, a rekordok
sorrendje alapértelmezetten
dokumentumtípusok
szerinti a rendszergazda
által
beállítható módon.

~

A szakbibliográfiák és a képarchívum a katalógus integráns részei, ugyanakkor az
598$a mező alapján szegmentáltan is kereshetők. Ezeknek e projekt keretében történő
jelentős bővítése miatt a katalógus funkciót és a szakadatbázis-funkciót szemléletesen
megkülönböztetve és rugalmasan kereshetően tesszük elérhetővé az olvasóknak. Ezért
a

A teljes adatbázisra irányuló lekeresésekkor a találati listában alapértelmezés
szerint a kitöltetlen 598$a mezővel rendelkező találatok lesznek előre sorolva,
utána a pedig a rendezést az 598$a mező tartalma határozza meg.

a

Az összetett keresésben a felhasználó a keresőkérdés beírása előtt dönthet arról,
hogy a keresést
•

minden rekordban,

•

a szakirodalmi adatbázisok analitikus rekordjai
rekordjai nélküli halmazban (katalógus funkció),

•

valamelyik szakadatbázisban, illetve a képarchívumban,

•

ezek tetszőleges kombinációjában kívánja lefuttatni.

Ez az opció a keresőfelületen kiemelten,
határozottan elkülönítve jelenik meg.
~

és a képarchívum

a többi keresési

megoldástól

Az egyes adatgyűjteményeket önálló felülettel is meg lehet jeleníteni, ahol bármilyen
keresőkérdés lefuttatásakor alapértelmezett a 598$a mező szerinti szűrés.

Képkezelés
~

Valamennyi OPAC-ban a találati halmazhoz rendelt képek kicsinyítve (bélyegkép
méretben) a lista-formátumban, nagyobb méretben (kis nézőkép, kb. 350x150) az egyes
tételek megjelenítésében, végül nagyobb nézőkép formátumban (800x600) önállóan is
megjeleníthetők.
Ennél nagyobb
formák megjelenítéséhez
(rendelés)
az etartalomszolgáltatáshoz kapcsolt funkciók indulnak el.

~

A használók a publikált tartalmakat véleményezhetik,

Rekordkapcsolatok
~
~

címkével láthatják el.

kezelése hivatkozások meglétekor (biblD kitöltve - 773 $w)

Megjelenítés: a példányadatot nem tartalmazó rekordok megjelenítésekor látszódnak a
kapcsolt rekord példányadatai.
Keresés: lelőhelyre szűkítés esetében a példányt nem tartalmazó részdokumentumrekordok is bekerülnek a találati halmazba a kapcsolódó rekordban szereplő példányok
alapján, ha egyébként megfelelnek a keresési követelményeknek.
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~

Raktári kérés: a példányokat
rekordokból is lehet igényelni.

Rekordkapcsolatok

a kapcsolódó

(példányinformációt

nem tartalmazó)

kezelése hivatkozások hiányakor (biblD nincs kitőltve 773 $w)

~

A rekordkapcsolatot nem tartalmazó analitikus rekordoknál keresés indítható a 773 $t
almezőben szereplő adat alapján

~

Az analitikus rekordok szabványos rögzítése szerint nem kerül kitöltésre az évszám
mező (260 $c almező), a rekordfej Dates mezőjében rögzített dátumnak szerepel a
találati halmaz listás megjelenítésekor.

~

A dokumentumtípus

~

A WEBP AC-ban a böngésző
megtekintéséhez is.

~

A böngésző keresés eredménylistáján
van.

~

Az authority rekord 5xx alakjai a találati halmazokban
biztosítják a tovább-navigálási ("lépegetési") lehetőséget.

~

A WEBPAC Böngészés menüjében a találati halmazokat lelőhelyre lehet szűkíteni.

~

A találati lista dátum oszlopában csak a numerikus karakterek látszódnak

~

A WEBP AC "Olvasói adatok" felületének bővül előjegyzés
meghatározott időre kérhet előjegyzést távolról.

~

A WEBP AC "Olvasói adatok" felületén keresztül kezdeményezett hosszabbítási
kéréskor egyidejűleg több példány kijelölésére kap a használó lehetőséget.

~

Az olvasó a kölcsönzési politikában meghatározottak szerint veheti igénybe távolról a
raktári kérés funkciót, jelölheti, hogy mely kiadási pontra és milyen időpontra kéri a
dokumentumot.

~

A rendszer szabványos protokollon (Z39.50 szabvány) keresztül elérhető.

megjelenik a találati halmaz megjelenítésében.
keresés találati listájából

el lehet jutni az authority

az egyes szócikkek mellett részletezési lehetőség
kattintható

linkek, mellyek

funkcióval:

az olvasó

Statisztikai mérések és adatszolgáltatás fejlesztése
A szolgáltatások bővítésének tervezéséhez elengedhetetlen az adatbázis összetételének,
valamint a használók igényeinek alapos vizsgálata. Ezt támogatják a meglévő és új
lekérdezés ek riportok. A fejlesztés eredményeként a jelenlegi riportokat a könyvtár arculatának
megfelelő egységes design szerint jeleníti meg a rendszer. A táblázatos megjelenítéseknél az
adatok rendezésére (növekvő/csökkenő sorrend, betűrend) a fejlécre kattintva lesz lehetőség.
A javasolt megoldásunk biztosítja a riportok könnyű bővíthetőségét és testreszabását. Az
eredményeket többféle formátumban és töbféle módon lehet exportálni, küldeni, nyomtatni ..
~

Távhasználatot mérő statisztika
o

WebOpac és JavaPac statisztikája

o
o

Távhasználók száma
A távhasználatba
bevont
teljesítésének mérése

o

Térítéses online szolgáltatások bevételére vonatkozó adatok

szolgáltatásokra

vonatkozó

~

Kölcsönzést igénybe vevőkre vonatkozó statisztikák

~

Könyvtárközi kölcsönzési almodul statisztikája

~

A digitális szolgáltatás igénybevételi statisztikája

~

Állomány statisztika (hazai és nemzetközi kérdések alapján)
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igények,

és

azok

~

Leltárkönyv/ Állományérték

~

Folyóiratok

~

Munkaerő tervezéshez fontos statisztikák

Adatbázis bővÍtése
A projekt során az alábbi különálló adatbázisok konvertálását és betöltését végezzük el.
Szociológiai Információ
Összes bibliográfiai tételszám: 130.000
Egységesített besorolási adat: 87.000
Irodalmi bibliográfia
Összes bibliográfiai tételszám: 80.000
Egységesített besorolási adat: 20.000
Mesegyűjtemények bibliográfiája
Összes bibliográfiai tételszám: 3.800
Egységesített besorolási adat: 1.300
Budapest történetének bibliográfiája 1950-1990
Budapest történetének bibliográfiája 1991-2006
Két különálló, de azonos adatszerkezetű adatbázisból (napilapcikkek kivonása
után)
Összes bibliográfiai tételszám: 69 000
Egységesített besorolási adat: 81.000
A konverzió a Textar adatbázis-kezelőrendszer adatállományaiból történik a FSZEK Corvina
integrált könyvtári szoftverrel működtetett katalógusába.
A konvertálás után az adat- és karakterformátumoknak egyaránt megegyeznek a katalógus által
használt formátumokkal, biztosítva az adatok szabványos - USMARC, HUNMARC, XML elérhetőségét, exportálását.
Első lépésként aAz adatelemeknek és adatkapcsolatoknak a rendszerek közötti megfeleltetésére
teszünk kiinduló javaslatot. Ezután a konverziós megoldásokról folyamatosan, az egyes
adatbázisok valamennyi
adatelemének
és rekordkapcsolatainak
konverziójáról
pedig
típusonként és adatbázisonként egyeztet ünk a Könyvtár szakértőivel, mivel a konvertálandó
adatbázisok közötti rögzítési különbségek miatt eltérő konverziós eljárásokra lesz szükség.A
konverzió során biztosít juk a több lépcsőben - tehát adatbázisonként, és egyes adatbázisok
esetében több alkalommal, - történő tesztelés lehetőségét. Szükség esetén külön tesztadatbázist
bocsátunk a könyvtár rendelkezésére. A végleges konverzióra csak írásos jóváhagyása után
kerül sor.
A konverzió specifikációja során alapértelmezésben az adatok a kiinduló adatbázisok egy
meghatározott adattípusából a katalógus egy meghatározott adattípusába kerülnek át. Egyes
adatbázisoknál, és azon belül egyes adattípusoknál azonban lehetőség van arra, hogy előre
meghatározott adatok más adattípusba, előre meghatározott alakban kerüljenek át.
Valamennyi eredeti adat, adatkapcsolat és funkció átmentését megoldjuk, az összefüggések
differenciáltságának megtartásával. Az adatveszteséget a minimálisra redukáljuk.
Az esetleges duplumok vizsgálatát és szűrését konfigurálható algoritmus alapján, több lépésben
az FSZEK bevonásával végezzük. A rekordok összevonásának
szempontjait, esetleges
segédprogram alkalmazásának
lehetőségét a javítások megkezdése előtt egyeztetjük, a
segédprogramok tesztelését biztosít juk.
A besorolási rekordok összevonása az authorityk egységesített alakjának egyedi, külső
forrásokra is támaszkodó megállapítását, eltérő adattartalom esetében az adatok helyességének
7

ellenőrzését, kiegészítését és javítását, valamint a kapcsolódó bibliográfiai rekordok vizsgálatát
is igényli. A megtöbbszöröződött authoritykban rögzített névkiegészítő adatok összevetését, a
helyesnek tekintett adatok átvitelét a kitüntetett névformába elvégezzük.
Meghatározott adatbázisoknál a rekord okhoz kapcsolódó tárgyszavak a szabad tárgyszavak
közé kerülnek, külön indikátorokkal. Biztosít juk a tárgyszavak indikátorok szerinti legyüjtési
lehetőségét.
A szabad tárgyszavakat le cseréljük a köztaurusz szócikkeivel meghatározott specifikáció
szerint együttműködve a szakgyűjtemények gondozóival.

Tízezer képi dokumentum metaadatainak

rögzítése

Az adatbázis bővítése két forrásra épül:
~

5000 rekord rögzítünk
szövegéből

a Budapest

története

képekben

1493-1980

~

5000 rekord egyedi képi dokumentum teljes körű leírását végezzük

című kiadvány

A kiadvány feldolgozásának részfeladatai:
~

A kijelölt ikonográfiai tételek leírási adatainak
alkalmazott adatrögzítési
szabályok (könyvtári
szabályzatok) szerint.

rögzítése a Corvina-katalógusban
szabványok,
helyi adatrögzítési

~

A szövegből következő egységesített besorolási tételek (közreműködői
funkcióban) elkészítése, illetve rögzítése.

~

A képleírás-rekordok

és a tartalmazó mű közötti rekordkapcsolat

és tárgyszói

elkészítése.

A képfeldolgozás különböző mélységekben történik
~

Egyedi képi dokumentumok tartalmi feldolgozása: adatkutatás - a kép elkészítési ideje,
szerzőségi adatai, a képen felismerhető tárgyi vonatkozások, - megállapítása külső
források bevonás ával.

~

Az adatok rögzítése a Corvina-katalógusban
alkalmazott adatrögzítési
(könyvtári szabványok, helyi adatrögzítési szabályzatok) szerint.

~

Tárgyi feltáró adatok rögzítése a katalógusban szereplő egységesített besorolási tételek
felhasználásával,
illetve
a
hiányzóak
megalkotásával,
továbbá
az
OSZKJKÖZTAURUSZ
egységesített tárgyszavaival,
szabad tárgyszavakkal
és a
megjegyzés adatcsoportban rögzített szabad szövegekkel.

~

Példányadatok rögzítése: a helyi kölcsönzési politikában meghatározott kötelező elemek
kitöltésével.
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szabályok

Hiánypótlás
Tisztelt Ajánlatkérő!
A 2010. április 15-i keltű, TNF:161-09/2010 iktatószámú hiánypótlási felhívás 1. pontjában
felsorolt, az ajánlati dokumentáció hivatkozott feladataira az alábbi felvilágosítást adjuk:
,,2.2.7 Az egyesfázisokról felhasználói szinten lehet listákat lehet generáltatni. "
A digitalizálási munka folyamatával, feladataival és státuszával kapcsolatos listák jelentések
több helyen érhetők el más és más céllal és tartalommal.
•

A feladatban érintett felhasználók a saját feladatkörüknek megfelelő, hátralévő feladatokat
tartalmazó - a program által generált - listából választhatják ki a következő feladatukat.

•

Az elvégzett munkákkal kapcsolatos vezetői kimutatások a statisztika modulban kérhetők
le.

,,2.2. 8 A rendszer támogatja a létrejött e-dokumentum cím le írását a katalógusba. A feldolgozó
a katalogizáló modulból érje el az elektronikus dokumentumot, és abból emelhessen át részeket
a leírásba. A program listázza ki a leggyakrabban előforduló szabakat a tárgyszavazás
elősegítésére. "
Az Ajánlatban szereplő (10.1.3.1) digitális archivum tartalmazza
a dokumentumok
teljesszövegű indexelését éa a tartalom feldolgozását. A feldolgozás elsődleges célja a leírás
támogatása a szerzői és cím adatok kigyűjtésével, illetve a feltárás és relevancia szerinti
rendezés támogatása a jellemző tárgyszavak megjelenítésével.
,,2.6 A napló alapján készülhessenek statisztikák és figyelmeztetések. A rendszer már átadáskor
legyen képes megadott azonosító adatok alapján figyelmeztetést
adni egy mű vagy egy
műpéldány meghatározott számú megrendelésekor, hogy elősegítse a digitalizálásról döntő
könyvtáros munkáját a feladatok meghatározásakor. "
Ajánlatunkban összegezve jelent meg a munkaerő tervezéshez kapcsolódó statisztikák,
lekérdezések fejlesztése.
A javasolt megoldásban egyszerűvé válik az egyes lekérdezések
konfigurálása, és a sokféle felhasználási mód beállítása.
,,4. Katalógus modulokfejlesztése
Kétféle katalógus modult használunk, a könyvtári falakon belül helyit (ld. továbbiakban
OPAC), és nyilvános webes felületet távhasználatra
(ld. továbbiakban
WEBPAC). A
fejlesztések során el kell érni, hogy e két megjelenítési felület a választható lehetőségek
tekintetében csak minimális mértékben térjen el egymástól. Az egyes felületekre szóló egyedi
fejlesztési igényeket eszerint jelezzük, ha mindkét felületre szól az igény, azt nem jelöljük
külön. "
A két felület funkcionális közelítése része a projektnek. Ennek pontos részleteit a
követelményspecifikáció fogja rögzíteni.
,,4.3 A felhasználó szabadon határozhassa meg a találati halmazok adatelemeit, biztosítsuk a
használóknak az opeionális mezőválasztást lehetőségét. Cél, hogy a használó saját maga tudja
definiálni a kívánt outputot. Ez elfogadható sablonminták ajánlásával, de "gyakorlott
használók számára" önállóan definiálható módra is szükség van (pl. CSA adatbázisa).
A felhasználók, a különböző előre definiált sablonok mellet különböző részsablonokból
összeállított egyedi megjelenítési módot is kérhetnek. A variációk számát egy közösen
kialakított ésszerű keretben kell a specifikálás közben meghatározni.
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,,4.7 ...Ez a szűkítés történhessen egy rekordra vagy a találati halmazból kijelölve több
rekordra is. "
A 10.1.5 pontban szereplő lelőhely illetve státusz szerinti szűrés egyrészt a találati halmaz
szűkítés ére szolgál, másrészt a telálat elemeinek megjelenítésekor
a megjelenített
példányadatok szűkítésére. Ez egységesen vonatkozik úgy az egyedileg mint a csoportosan
megjelenített rekordokra.
,,4.10.3 Az önálló felületeik alapvetően megfelelnek a katalógusénak, ugyanakkor design
elemekkel önálló arculatot kell nyerniük. "
Ajánlatunk 10.1.5.1 pontja szerint az egyes gyűjtemények önálló felületet kapnak, így minden
oldala egyedi arculati elemekkellátható el.
" 4.16.3 A hivatkozásra kattintva az így kiválasztott alakkal végezzen a rendszer kulcsszavas
keresést. "
Ajánlatunk 10.1.5.4 pontja tartalmazza az utalók szerint továbbkeresési lehetőséget.
,,4.18 A találati halmaz dátum szerinti rendezésekor is csak a numerikus karaktereket vegye
figyelembe a rendszer. "
Az ajánlott megoldásban a rendezésnél a dátum adatokat a kiírásnak megfelelően veszi
figyelembe a rendszer.
,,5. Statisztika"
Ajánlatunkban a statisztika modul olyan továbbfejlesztését kínáljuk, ami tartalmazza a
kiírásban szereplő valamennyi lekérdezést, a meghatározott nyomtatási, exportálási és
felhasználási lehetőséggel. A rendszer konfigurálás ával egyszerűen lehet további statisztikákat
készíteni vagy a meglévőket módosítani.
A 2. pontban feltett kérdésre az alábbi választ adjuk:
Az Ajánlattételi felhívás 4.10 pontja tartalmazza a képkezeléssei kapcsolatos elvárásokat, és
ennek 4.10.1 alpontjában szerepel a publikált tartalmak véleményezése. Ebből következtettünk
arra, hogy a véleményezés lehetősége elsősorban a képi tartalmak esetén lényeges. Mivel a
rendszer alapvető en nem tesz különbséget a tartalom típusa szerint, ezért a véleményezési
lehetőség valamennyi dokumentumtípus esetén elérhető lesz.

Budapest, 2010. április 16.

Czoboly Miklós
ügyvezető
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