3. MELLÉKLET

Ajánlattételi felhívás: Műszaki Leírás
A FSZEKintegrált könyvtári rendszerének

korszerűsítése

Távhasználat biztosítása, digitális archívum, adatbázis-bővítés,
statisztika, katalógus modernizálása
Könyvtárunk az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program,
"Tudás depó Expressz" pályázati támogatásból "Összehangolt könyvtári szolgáltatásfejlesztés
és az olvasáskultúra népszerűsítését támogató programsorozat lebonyolítása a Fővárosi Szabó
Ervin Könyvtár által" (TÁMOP 3.2.4-0811/KMR-2009-0007) projekt megvalósítását tervezi.
Ennek keretében célunk a web2.0 eszközeinek beépítése az online igénybe vehető
szolgáltatások közé, biztosítva az interaktivitást. A szolgáltatások igénybevételének rnérését is
biztosítani kell, mind az éves statisztikai jelentésekhez, mind a tervezéshez, a szolgáltatások
körének bővítéséhez, optimalizálásához.
A könyvtár által nyújtott, jogosultsághoz kötött online szolgáltatások igénybevételének egyik
korlátja, hogy a jogosultság igazolása olyan olvasójegy alapján történik, amelyhez csak
helyszíni megjelenéssel, azonosításra alkalmas igazolvány( ok) bemutatásával lehet hozzájutni.
A fejlesztés egyik célja, olyan bizalmi szövetségen vagy kétoldalú megállapodáson alapuló
könyvtári együttműködés
feltételeinek
megteremtése,
amely az olvasók azonosítási
rendszerének kiterjesztésével az együttműködésben érintett olvasói kör számára értéknövelt
szolgáltatások használatát teszi lehetővé. Terveink szerint a könyvtár számára a hiteles olvasói
adatokat egy vagy több partnerszervezet biztosítja, mindig az adott szolgáltatásnak megfelelő
tartalommal.
Fentiek megvalósításával kívánjuk lehetővé tenni, hogy új típusú könyvtári szolgáltatásokat
biztosítsunk, amely nem igényel felhasználói megjelenéshez kötött beiratkozási procedúrát,
nem kötődik földrajzi helyhez, s egyaránt vonatkozhat hagyományos és digitális tartalm akra.
Adatbázis-szerverünkön
a szerzői jogokat figyelembe véve elektronikus dokumentumok
tárolására és szolgáltatás ára is lehetőséget kívánunk adni. Szükség van elektronikus tartalmak
létrehozását támogató megoldások biztosítására is az integrált könyvtári rendszeren keresztül,
költség-hatékonnyá téve a feldolgozást. Tartalmi bővítést is tervezünk, a szakgyűjteményi
adatbázisok integrálásával a teljes szövegek és képek kezelését is a rendszeren belül kívánjuk
kezelni, s megvalósítani, hogy minden dokumentumtípust, amely gyűjtőkörünkhöz tartozik,
egy közös felületen szolgáltassunk, azok egyértelmű megjelenítésével és elkülöníthetőségévei a
központi katalógus ban.
A fejlesztésekkel kívánjuk elérni, hogy az elektronikusan elérhető könyvtári szolgáltatásokat
helytől és időtől függetlenül, vagy is a nap 24 órájában biztosítsuk beiratkozott olvasóink
számára, figyelembe véve az érvényben lévő jogszabályokat,
ügyelve az informatikai
biztonságra.
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Távhasználat biztosítása
Digitális dokumentumok igénylése, ha szerzői jogokba nem ütközik, nincs beiratkozáshoz
kötve, és nincs szükség személyes jelenlétre sem, amennyiben az igénylő valamelyik, a
könyvtár által elfogadott nyilvántartásban,
adatbázisban
szerepel. A szolgáltatás
igénybevételére irányuló kérés feldolgozása után regisztrációs felület kitöltését kéri a
rendszer, melynek tartalma attól függ, hogy milyen tartalmat, milyen célra igényel a
felhasználó. A saját nyilvántartás ban nem szereplő felhasználók azonosítását, az adatok
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hitelesítését egy Azonosító szolgáltató végzi, megteremtve a lehetőséget
igénybevételére a beiratkozott olvasóknál szélesebb felhasználói körben.

a szolgáltatás

Olyan rendszer megvalósítására van szükség, amely képes
./

a használók adatainak átvételére távoli könyvtári és hallgatói adatbázisokból,

./

az olvasó számára regisztrációs és beiratkozási lehetőség biztosítására,

./

az azonosítási procedúrán átesett olvasók számára felajánlani
integrált szolgáltatások igénybevételét.

a távhasználatba

1.1.1

Internetes beiratkozás lehetősége, a beiratkozáshoz
Azonosítás szolgáltatótól.

1.1.2

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, ill. kiadni a kért
adatokat.

1.1.3

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

1.1.4

Egyszeri ingyenes tranzakciók kezdeményezése
személyes adatok felfedése nélkül.

1.1.5

Szabványos könyvtári tranzakciókhoz kapcsolódó dokumentumok (hagyományos és
elektronikus) igénybe vételéhez szükséges szerződések és dokumentumok illesztése
XML szabvány szerint
- regisztrációhoz szükséges adatlap,
- felhasználói szerződések,
- adatkezelési hozzájárulások előállítása, nyilvántartása és archiválása.

1.1.6

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

1.1.7

Beiratkozott olvasóknak saját adataik megtekintésére,
szolgáltatások igénybevételére módot biztosít:
- előjegyzés, raktári kérés indítása távolról,
- digitális szolgáltatások megrendelése,
- digitális dokumentumok kölcsönzése,
- tartozások rendezése (késedelmi díj és egyéb),
- dokumentumok hosszabbítási lehetősége.

1.2

A számlázó
modul
továbbfejlesztése
igénybevételére (ld. még 2.3.7).
kezelése

mind

szükséges adatok átvételével egy

csoportos

távkapcsolaton

hagyományos,

állapotuk

a

szerint

kezelésére

alapuló
digitális

alapján,

és

szolgáltatások

1.2.1

A szerzői jogdíj
vonatkozólag.

1.2.2

A weben keresztül kínált térítéses szolgáltatások igénybevételére irányuló kérés
visszaigazolását követően a rendszer ajánlja fel az online térítés lehetőségét. Legyen
lehetőség többféle internetes fizetési mód szabványos illesztésére és paraméterezésére.

1.2.3

A térítéses szolgáltatások igénybevételére irányuló kérés visszaigazolását
rendszer ajánlja fel a banki átutalással történő fizetés lehetőségét.

1.2.4

A banki átutalást a rendeléskor
kezdeményezi.

dokumentumokra

kapott azonosító és összeg tudatában
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mind

jogosultság

követően a
a felhasználó

1.3
2

A szolgáltatások
igénybevételéhez
szükséges procedúra
felhasználó számára az online szolgáltatás elérhetővé válik.
Digitális dokumentumok

végeredménye,

hogy

a

előállítása, tárolása és távhasználata

Olyan rendszer megvalósítására van szükség, amely

2.1

./

az érvényben lévő szerzői jogok figyelembevételével
biztosítja a digitális
dokumentumok szolgáltatását könyvtáron belül és távhasználók számára is;

./

alkalmas a könyvtári szolgáltatásba bevont és az attól fiiggetlenül megőrizni kívánt
digitális dokumentumok biztonságos tárolására és sokoldalú visszakeresésére
(digitális archívum);

./

könnyen kezelhető webes felületen teszi lehetővé az elektronikus dokumentumok
megrendelését és hozzáférhetővé tételét, a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges
kommunikációt,
és támogatja mindazon könyvtári tevékenységeket,
melyek
szükségesek egy digitális dokumentum előá11ításához (digitális dokumentumszolgáltatás ).

A digitális archívumra vonatkozó speciális elvárások

2.1.1

Egy olyan dokumentumtároló és nyilvántartó modulra van szükség, amely egyaránt
alkalmas kép-, hang-, és szövegfájlok (továbbiakban elektronikus dokumentumok)
nyilvántartására és kezelésére.

2.1.2

Az elektronikus
dokumentumok
felhasználására
vonatkozó
paraméterezhető módon, a felhasználói felületen beá11ítható.

2.1.3

Web-es kezelőfelületen, távolról is hozzáférhető.

2.1.4

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.

2.1.5

Alkalmas a teljes
lehetőségeit nyújtja.

2.1.6

Objektumok leírása űrlapok segítségével történik.

szövegű

keresésre,

és a keresés

jogok

szűrésének,

beállítása

korlátozásának

2.1.6.1

A modul kapcsolódik a könyvtár katalogizáló moduljához oly módon, hogy
amennyiben ott egy elektronikus dokumentumról leírás készül, a katalogizáló
döntésére előre definiált MARC-leíró
adatok a megfeleltetett
dokumentum
nyilvántartó űrlapmezőbe is beíródnak.

2.1.6.2

A folyamat visszafelé is működjön: a dokumentum nyilvántartó űrlap előre
meghatározott mezőinek tartalma behívható a katalogizáló űrlap megfelelő MARCmezőibe.

/

2.1.7
2.2

Logikai törlés: a törölt fájlok a fizikai törlés előtt meghatározott
legyenek.
Digitális dokumentumszolgáItatás
rekordok ból közvetlenül indítható

leírásaA

könyvtár

ideig visszaállíthatók

katalógusából

./

már katalogizált digitális dokumentumok esetében a hozzáférés igénylése,

./

még digitalizálatlan
kezdeményezése.

dokumentumok
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esetében

a digitalizálás

kiválasztott

és a hozzáférés

2.2.2

A rendszer beállítható
összevonására.

2.2.3

Digitalizálási igényesetén
dokumentum valamelyik
megjegyzésekre.

2.2.4

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.

2.2.5

Beépítve működtetett és frissíthető szkennelő és OCR-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. (Kész képfájlok OCR-ezése, vagy
anélküli PDF-konverziója.)

2.2.6

Épüljön be egy ellenőrzési fázis, melyből szükség es etén a feladatsort a hibás ponton
újra lehet indítani. Az ellenőrzési fázist megfelelő jogosultsággal ki is lehet kapcsolni.

2.2.7

Az egyes fázisokról felhasználói szinten listákat lehet generáltatni.

2.2.8

A rendszer támogatja a létrejött e-dokumentum címleírását 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 szavakat a
tárgyszavazás elősegítésére.

2.3

a dolgozói jogosultságok

és a feladatkörök

szétosztására

és

egyértelműen jelölhető a terjedelmi adat, ha az igény egy
részletére vonatkozik. Legyen mód szabad szöveges

Digitális dokumentumok kölcsönzése

2.3.1

A rendszer bonyolítsa le az elektronikus dokumentum kölcsönzését egy rugalmas an
alakítható kölcsönzési politika szerint. Legyen lehetőség kivételek kezelésére.

2.3.2

Biztosítsa a kapcsolódó szerzői jogok védelmét a hozzáférés
megbízható adatvédelmi eljárások alkalmazásával (DRM).

2.3.3

A rendszer biztosítsa az igénylő azonosítását a könyvtár olvasói nyilvántartási
rendszerében. Ha az igénylő nem beiratkozott olvasója a könyvtárnak, irányítsa a
dokumentumszolgáltatás
igénybe vételéhez szükséges regisztrációs/távbeiratkozási
procedúrához.

2.3.4

Az igénylő számára egy választófelületen a rendszeradminisztrátor
által utólag is
definiálható módon opciókat kínálj on fel a megrendelt másolat felhasználási céljaira
nézve, mely legyen összekötve egy szintén könnyen módosítható ártáblázattal és egy
kalkulátorral,
mely az igénylő számára visszajelzést
ad a várható fizetési
kötelezettségről (ld. még4.11).

2.3.5

A rendszer oldja meg az igénylő előzetes fizetési kötelezettség vállalásának jelzését és
adminisztrálását.

2.3.6

Az elkészült e-dokumentum közzétételének, hozzáférésének feltételei az elkészülés után
is paraméterezhetőek legyenek. A paraméterezés módja (kölcsönzési politika) legyen
olyan rugalmas an kialakítva, hogy a törvényi vagy egyéb külső feltételek változását
rendszergazdai szintű beállításokkallehessen követni.
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beállíthatóságával

és

2.3.7

Az elektronikus kölcsönzés során a végleges fizetési kötelezettségről kapjon értesítést
az olvasó. Ha az eltér az előzetesen kalkulálttól, arra külön figyelmeztessen az értesítés.
A hozzáférés előfeltétele a végleges kötelezettségvállalás. Legyen olyan opció, mely az
előzetes fizetést szabja meg a hozzáférés feltételéül. A rendszer kínálj on kimeneteket a
közvetlen fizetési módok (pl. banki átutalás) felé az érvényes nemzetközi szabványok
szerint (ld. még 1.2).
A rendszer legyen könnyen beállítható jogosultságok és a feladatkörök szétosztására és
összevonására.
Minden fázisról készüljön napló a hozzáférések idejéről, a beavatkozásokról,
a
végrehajtóról.
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.

2.4
2.5
2.6

3

Országos rendszerekhez kapcsolódás biztosítása
A MOKKA és az aDR továbbfejlesztése párhuzamosan történik, ezért a fejlesztések
megvalósítása során figyelemmel kell kísérni a központi koncepciók alakulását, és
törekedni a teljes kompatibilitásra.

3.1

Olyan könyvtárközi kölcsönzési almodul kialakítására van szükség, amely illeszkedik az
Országos Dokumentum-ellátási Rendszerhez, képes az adatcserére. A modulon keresztül
megoldandó:

3.1.1

a könyvtári adatok kezelése:
elérhetősége,

könyvtárkód,

cím, telefon,

e-mail,

3.1.2

kérések nyomon követése, státusza,

3.1.3

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

3.1.4

kölcsönözhetőség

ügyintéző

neve,

(felszólító levelek

- ideiglenes példányadatok kezeléséhez szükséges adatlap tartalma:

3.1.4.1

a tulajdonos könyvtár adata,

3.1.4.2

dokumentum-adatok:

3.1.4.3

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

szerző/cím/kiadási

3.1.5

a kölcsönzési procedúrában
megjegyzései),

3.1.6

olvasó- és példánykezelés

adatok/azonosító,

figyelmeztető üzenetek definiálása (könyvtárközi

a kölcsönzési politikában meghatározottak

speciális

szerint:

3.1.6.1

ha a szolgáltatás költségtérítéses, könyvtárközi számla készül,

3.1.6.2

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

3.1.7

4

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 modulok fejlesztése
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Kétféle katalógus modult használunk, a könyvtári falakon belül helyit (ld. továbbiakban
OPAC), és nyilvános webes felületet távhasználatra (ld. továbbiakban WEBP AC). 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.
4.1

A kívánt output exportálására különböző fájlformátumokban van lehetőség: USMARC,
HUNMARC bináris és szöveges változatban, példányokkal, és anélküli letöltésre. A
böngészőben (html) megtekinthető valamint szöveges (txt, doc) formátumoknál szükség
van a megjelenítési módok szerinti letöltési lehetőségekre (cédula, rövid, hosszú, egyéb
sablonok).

4.2

A "Rekordok letöltése" ablakban legyen lehetőség "Csak a kijelölt rekordok" letöltésére.

4.3

A felhasználó szabadon határozhassa meg
használóknak az opeionális mezőválasztás
tudja definiálni a kívánt outputot. Ez
"gyakorlott használók számára" önállóan
adatbázisa).

4.4

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

4.5

A keresett szavak, kifejezések a találati halmazokban,
kiemelten (eltérő színnel, háttérszínnel) jelenjenek meg.

4.6

Legyen szűkítési lehetőség a "Kölcsönözhető" szabad példányokra.
példány, további példány( ok) felajánlására kerüljön sor.

4.7

Lelőhelyre szűkítés és a kölcsönözhető példányokra vonatkozó szűkítés esetében csak a
szűkítés feltételeinek megfelelő példányok látszódjanak a találatban. Ez a szűkítés
történhessen egy rekordra vagy a találati halmazból kijelölve több rekordra is.

4.8

A találati halmazzal további műveletek végzésére legyen mód: cikk, tanulmány, fénykép,
teljes szöveggel elérhető dokumentum, csak róla szóló szűkítési lehetőségek.

4.9

Speciális indexeknél szükség van a kereshető kifejezéseket köznyelvi megfogalmazásban
választható módon, pl. legördülő menü segítségével megjeleníteni. Ilyenek pl.: példányok
keresését segítő indexek (kölcsönzési hely, teremkód, példányok helyére vonatkozó
indexek), a dokumentumtípusra vonatkozó adatok (rekordfej 6-7 pozíció type és typ2
indexei).

a találati halmazok adatelemeit, biztosítsuk a
lehetőségét. Cél, hogya használó saját maga
elfogadható sablonminták ajánlásával, de
definiálható módra is szükség van (pl. CSA

és a rekord megjelenítésében
Ha nincs szabad

4.10 Bibliográfiai és katalógus funkciók felhasználóbarát megkülönböztetése
4.10.1 A találati halmazokban beleértve a szakadatbázisokban történő keresést is, a rekordok
sorrendje alapértelmezetten dokumentumtípusok
szerinti legyen, könyv, periodika,
audiovizuális, stb. - rendszergazda által beállítható módon.
4.10.2 A szakbibliográfiák és a kép archívum a katalógus integráns részei, ugyanakkor az
598$a mező alapján szegmentáltan is kereshetők. Ezeknek e projekt keretében történő
jelentős bővítése szükségessé teszi, hogy a katalógus funkciót és a szakadatbázisfunkciót szemléletesen megkülönböztetve és rugalmas an kereshető en tegyük elérhetővé
az olvasóknak. Ezért
4.10.2.1 A teljes adatbázisra irányuló lekeresésekkor a találati listában alapértelmezés szerint a
kitöltetlen 598$a mezővel rendelkező találatok legyenek előre sorolva, utána a pedig a
r ndezést az 598$a mező tartalma határozza meg.
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4.10.2.2 Az összetett keresésben a felhasználó a keresőkérdés beírása előtt dönthessen arról,
hogy a keresést
minden rekordban,
a szakirodalmi adatbázisok analitikus rekordjai és a képarchívum rekordjai
nélküli halmazban (katalógus funkció),
valamelyik szakadatbázisban, illetve a képarchívumban,
ezek tetszőleges kombinációjában kívánja lefuttatni.
Szükséges, hogy ez az opció a keresőfelületen kiemelten, a többi keresési megoldástól
határozottan elkülönítve, például jelölő négyzetes megoldással jelenjék meg.
4.10.3 Az egyes szakbibliográfiák és a képarchívum iránt egyedileg érdeklődők számára
ezeket az adatgyűjteményeket önálló felülettel is meg kell jeleníteni. Ezekben a "kváziadatbázisokban" bármilyen keresőkérdés lefuttatásakor alapértelmezett a 598$a mező
szerinti szűrés. Az önálló felületeik alapvetően megfelelnek a katalógusénak,
ugyanakkor design-elemekkel önálló arculatot kell nyerniük.
4.11 Képkezelés: valamennyi OPAC-nak biztosítania kell, hogya 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 legyenek. Ennél nagyobb formák
megjelenítéséhez (rendelés) az e-tartalomszolgáltatáshoz kapcsolt funkciók indulnak el
(ld. 2.3.4).
4.11.1 Fórum biztosítása a használók számára az interaktivitás támogatására: a különböző
szolgáltatásokat, a publikált tartalmakat véleményezhessék, címkévelláthassák el.
4.12 Rekordkapcsolatok

kezelése hivatkozások meglétekor (bibID kitöltve -773 $w)

4.12.1 Megjelenítés: a példányadatot nem tartalmazó rekordok megjelenítésekor
kapcsolt rekord példányadatai.

látszódjanak a

4.12.2 Keresés: lelőhelyre szűkítés esetében a példányt nem tartalmazó részdokumentumrekordok is kerüljenek bele a találati halmazba a kapcsolódó rekordban szereplő
példányok alapján, ha egyébként megfelelnek a keresési követelményeknek.
4.12.3 Raktári kérés: a példányokat a kapcsolódó
rekordokból is lehessen igényelni.
4.13 Rekordkapcsolatok

(példányinformációt

nem tartalmazó)

kezelése hivatkozások hiányakor (bibID nincs kitöltve 773 $w)

4.13.1 A rekordkapcsolatot
nem tartalmazó
analitikus
rekordok
(periodika
cikkek,
type+bibl.lev.: ab) kezelése: a megjelenítő ablakból legyen indítható egy kombinált
keresés a folyóirat rekordra, amely a példányokat tartalmazza, a 773 $t almezőben
szereplő adat alapján, a cím indexben, az időszaki kiadványok dokumentumtípuson
belül. A WEBPAC-ban a megjelenítő ablakban linkeléssel, az OPAC-ban pedig egy
feltűnő parancs gomb segítségévellehessen továbblépni.
4.14 Az analitikus rekordok szabványos rögzítése szerint nem kerül kitöltésre az évszám mező
(260 $c almező), de a megjelenési év megjelenítésére szükség van a találati halmazban,
mert így az nem rendezhető a kiadási idő szerint. Analitikus rekord esetében a rekordfej
Dates mezőjében rögzített dátumnak szerepelnie kell a találati halmaz listás
megjelenítésekor, a dátum alapján rendezési lehetőség biztosított.
4.15 A dokumentumtípus jelenjen meg a találati halmaz megjelenítésében
(lista, rövid,
normál, hosszú formátumok) ikonokkal és/vagy kiírva a rekordfej 06-07 kódjai alapján.
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4.16 A WEBP AC-ban a böngésző keresés találati listájából ne csak a hozzátartozó
rekordokhoz lehessen eljutni, hanem legyen lehetőség az authority megtekintésére is,
akár választhatóan több formátumban is (MARC és címkés - utalókkal megjelenítve).
4.16.1 A böngésző keresés eredménylistáján az egyes szócikkek (authorityk) mellett legyen
részletezési lehetőség, vagyis a teljes authority rekord láthatóságát kérjük biztosítani.
4.16.2 Az authority rekord 5xx alakjai a találati halmazokban kattintható
mellyel biztosít juk a tovább-navigálási ("lépegetési") lehetőséget.

linkek legyenek,

4.16.3 A hivatkozásra kattintva az így kiválasztott alakkal végezzen a rendszer kulcsszavas
keresést.
4.17 A WEBP AC Böngészés menüjében kérjük a találati halmazoknál
lehetőségét biztosítani.

a lelőhelyre szűkítés

4.18 A találati lista dátum oszlopában csak a numerikus karakterek látszódjanak (cop. jelzés,
zárójelek elhagyása). A találati halmaz dátum szerinti rendezésekor is csak a numerikus
karaktereket vegye figyelembe a rendszer.
4.19 A WEBP AC "Olvasói adatok" felületének bővítése előjegyzés funkcióval: az olvasó
meghatározott időre kérhet előjegyzést távolról. Az előjegyzett igényt a rendszer
továbbítja a kölcsönzési helyeknél megadott email-címre, a dokumentum megléte esetén
könyvtárosi jóváhagyással automatikus válasz megy az olvasónak. A dokumentum az
adminisztrációs felületen beállítható kölcsönzési politika szerint tartható fenn az igénylő
számára.
4.20 A WEBP AC "Olvasói adatok" felületén keresztül kezdeményezett hosszabbítási kéréskor
egyidejűleg több példány kijelölésére kapjon a használó lehetőséget (pl. az egyes
példányok mellett elhelyezett jelölőnégyzet használatával).
4.21 WEBP AC raktári kérés funkció integrálása: az olvasó a kölcsönzési politikában
meghatározottak szerint vehesse igénybe távolról a raktári kérés funkciót, jelölhesse,
hogy mely kiadási pontra és milyen időpontra kéri a dokumentumot.
a rendszer
szabványos
protokollon
(Z39.50
szabvány)
keresztüli
4.22 WEBPAC:
elérhetőségének biztosítására van szükség (bibliográfiakezelő szoftverek - pl. RefW orks,
- illesztésére lehetősége).
5

Statisztikai mérések és adatszolgáltatás fejlesztése
A szolgáltatások bővítésének tervezéséhez elengedhetetlen az adatbázis összetételének,
valamint a használók igényeinek alapos vizsgálata. Az adatok lekérdezését az
alábbiakban részletezett szempontok szerint kell biztosítani.

5.1

A jelenlegi riportokat a könyvtár arculatának megfelelő egységes design szerint jelenítse
meg
a rendszer.
A táblázatos
megjelenítéseknél
az adatok
rendezésére
(növekvő/csökkenő sorrend, betűrend) a fejlécre kattintva legyen lehetőség.

5.2

Távhasználatot mérő statisztika

5.2.1

Web Opac és JavaPac statisztikája

5.2.1.1

Az adatbázisban végrehajtott keresések száma napi/heti/havi/éves

5.2.1.2

A keresést indítók száma

5.2.1.3

A kapott
számolva

5.2.1.4

Eredménytelen kérések száma

találatok

száma:

a szakgyűjteményekre
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vonatkozó

szinten

adatokat

külön

IS

5.2.2

Távhasználók száma

5.2.2.1

Ingyenes szolgáltatást igénybe vevő regisztrált használók adatai

5.2.2.2

Térítéses szolgáltatásokat igénybe vevő, beiratkozott olvasók adatai

5.2.3

A távhasználatba bevont szolgáltatásokra vonatkozó igényeket, azok teljesítését, a nem
teljesített igények okait is mérni kell, ez alapul szolgálhat a későbbi fejlesztésekhez. A
kérések feladásának idejét is meg kell határozni.

5.2.4

Tervezett online szolgáltatások:
- Fénymásolatkérés
- E-book kölcsönzés
- Előfizetett adatbázisok kínálata - szolgáltatási szerződésben foglaltak szerinti
mérések definiálására lehetőséget adni
- Előjegyzést kérők száma
- Tagság-hosszabbítást kérők száma
- Raktári kérést kérők száma
- Digitális másolatot kérők száma

5.2.5

Térítéses online szolgáltatások bevételére vonatkozó adatok

5.2.6

Összesen összeg időintervallumra és lelőhelyenként

5.2.7

Szolgáltatásonként befolyt összeg időintervallumra és lelőhelyenként

5.3

Kölcsönzést igénybe vevőkre vonatkozó statisztikák

5.3.1

Olvasóforgalmi statisztika lelőhelyenként, napi/heti/havi/éves

5.3.2

Korcsoportonként

lelőhelyre lebontva a kölcsönzött dokumentumok

5.3.3

Korcsoportonként

a beiratkozott olvasók száma

5.4

bontásban
száma

Könyvtárközi kölcsönzési almodul statisztikája

5.4.1

beérkezett kérések: darabszám és kérők száma alapján

5.4.1.1

kért dokumentumok típusa (könyv, audiovizuális, elektronikus, stb.),

5.4.1.2

adott dokumentumok száma,

5.4.1.3

küldés módja (eredetiben, nyomtatva, elektronikusan)

5.4.1.4

elutasított kérések oka és száma.

5.4.2

Kapott dokumentumok

5.4.2.1

száma,

5.4.2.2

a küldés módja (eredetiben, nyomtatva, elektronikusan).

5.4.3
5.5

Térítéses szolgáltatásként a ki- és befizetés összege.
A digitális szolgáltatás igénybevételi statisztikája

5.5.1

Igényelt dokumentumok esetén a teljesült és teljesületlen kérések száma.

5.5.2

Az elutasított kérések oka.

5.5.3

Az igénylők megoszlása intervallumos kereséssel (éves/havi/napi bontásban).

5.5.4

Az igényelt dokumentumok tartalmi megoszlása:
- felnőtt szépirodalmi dokumentum,
- felnőtt szakirodalomi dokumentum,
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5.6

Állomány statisztika (hazai és nemzetközi kérdések alapján)
Cél: Adott paraméterek alapján lehessen gyártani különféle
különböző csereformátumokban legyenek letölthetőek.

5.6.1

listákat.

A kész listák

Állomány mennyiségi jellemzői

5.6.1.1

Egy adott napon
dokumentumtípusok

a teljes
szerint

5.6.1.2

Egy adott napon
dokumentumtípusok

a kölcsönözhető
szerint

5.6.1.3

Egy adott évben milyen alapvető változások történtek: gyarapodás, törlés darabszáma,
értéke dokumentumtípusok szerint

5.6.2

aktív

5.6.2.1

teljes állomány lelőhelyen,
(digitális) dokumentumot is

5.6.2.2

teljes állomány nyelvi megoszlása
-

5.6.2.4
5.6.2.5
5.6.2.6

5.6.2.7

állomány
állomány

nagysága

(darabszám

és

érték)

nagysága

(darabszám

és érték)

Keresési szempontok, melyekre a fenti időpontokban - a teljes állomány, a gyarapodás,
a csökkenés viszonylatában - választ kell kapnunk,

5.6.2.3

/

gyermekirodalmi dokumentum (szép+szak),
muzeális dokumentum,
helyismereti, helytörténeti dokumentum,
nemzetiségi dokumentum,
felnőtt és gyermek szakirodalomi dokumentumok tematikus bontásban,
idegen nyelvű irodalom.

teremben

dokumentumtípusok

szerint,

beleértve

a

teljes állomány tartalmi megoszlása:
felnőtt szépirodalmi dokumentum,
felnőtt szakirodalomi dokumentum,
gyermek szépirodalmi dokumentum,
gyermek szakirodalomi dokumentum,
muzeális dokumentum,
helyismereti, helytörténeti dokumentum,
nemzetiségi dokumentum,
felnőtt és gyermek szakirodalomi dokumentumok tematikus bontásban,
idegen nyelvű irodalom
Az 5.6.2.1 - 5.6.2.3 pontokban részletezettek az éves gyarapodás és törlés számaira
Az 5.6.2.2 - 5.6.2.3 pontokban részletezettek lelőhelyek szerint.
A 5.6.2 alpont jaiban megadott szempontokra választ kell kapnunk a munkafolyamat
egy vetületében:
átfogó vagy részhalmazra
és általában
időintervallumra
vonatkoztatva. A vetületek lehetnek:
gyarapodásnál a beszerzés módja: vétel, ajándék/csere, köteles, egyéb:
pl. lelőhely - dokumentumtípus - beszerzés módja - érték - időintervallum: adott
lelőhelyre adott időszak alatt hány db kotta került vásárlással bevételezésre, milyen
értékben);
pl. lelőhely/teremkód - dokumentumtípus - érték - nyelv - tartalmi megoszlás beszerzés módja-időintervallum: adott lelőhely bizonyos részlegébe (olvasótermébe)
hány darab könyv, amely angol nyelvű és deviancia témájú, került vásárlással
bevételezésre adott időszak alatt.
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pl. lelőhely/teremkód:
Budapest gyűjtemény
köteles.
5.6.2.8

5.7
5.7.l

éves gyarapodás a beszerzés forrása szerint, darab és érték.
éves gyarapodása beszerzési módok szerint: vétel, ajándék,

kivonásnál a kivonás típusa szerint (definiált tiltókódokra) időintervallumra,
érték szerint:
- behajthatatlan
- kártérített
- selejt
- duplum
- tervszerű állományapasztás - kivonás
- VIS major
- káló
pl. lelőhely/teremkód -dokumentumtípus -tiltó kód -időintervallum

darab és

LeItárkönyv/ Állományérték
Adott időintervallum
mennyisége és értéke

alatt

állományba

5.7.2

vett,

ill.

kivont

állományok

(apasztás)

Legyen egy leltári szám szerinti elektronikus kimutatás az állományba vett és törölt
dokumentumokról a 3/1975 KM-PM rendeletben meghatározott szempontok szerint,
táblázatos formában, az alábbi oszlopokkal:
Beszerzés:
- Leltári szám
- Lelőhely
- Szerző
- Cím
- Kiadási év
- ISBN
- Helyrajzi szám
- Számlaszám
- Ár/becsérték
- Beszerzés típusa
- Vonalkód
- Állományba vétel ideje
Törlés: a fentiek kiegészülnek:
- Törlés oka (tiltókód)
- Törlési ár (beszerzési ár)
- Pótlási vagy kártérítési ár
A listát a leltári számok növekvő sorrendjében kell rendezni, biztosítva azt, hogya
különböző oszlopok szerint rendezhető legyen.
A listát archiválni kell, a statisztikai jelentések miatt minden év december 31-én, és
negyedévente.
A lista nyomtatható legyen
Beszerzési és törlési lista külön készüljön
5.7.3 Egyéb adatok
5.7.3.l Ajándékozás: az ajándékozási listákról készüljön összesítés: ajándékozó - érték darabszám - szerint
5.7.3.2 Legyenek munkafolyamatokat segítő lekérdezés ek
5.7.3.2.l Kölcsönzési gyakoriság egyes dokumentumokra (a dokumentumcímekre vonatkozó
kölcsönzésszám alapján generált listák - aktuális jelzet, szerző, cím, kiadási év
adatokkal)

/
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5.7.3.2.2
5.7.3.2.3
5.7.3.2.4
5.8

Rendelési, érkeztetési, állományba vételi összesítők folyamatosan, évente újra
indítva.
Beszerzési összesítő évente (2010.01.01. - 2010.12.31.): szállító, beszerzés módja,
darab, érték szerint
Lemondás: nem beszerezhető dokumentumokról külön listák

Folyóiratok

5.8.1

Nyomtatott folyóiratok
- Egy adott évben be szerzett címek száma
- Egy adott évben beszerzett példányok száma
- Beszerzés forrása alapján címek és példányok száma
- Megőrzött folyóiratok száma (címek) és értéke
- Időleges megőrzésű címek és példányok száma és értéke
- Lelőhelyeken címek és példányok száma és értéke a beszerzés forrása (vétel ajándék
köteles) szerint

5.8.2

Digitális
- Címek száma

5.9

Munkaerő tervezéshez fontos statisztikák

5.9.1

Napi/havi/éves adatok bevitele és módosítása dolgozói szinten az alábbi keresési
stratégiák támogatása idő-intervallumra szűkítéssel:
- új rekordok száma felhasználók szerint,
- módosított rekordok száma felhasználók szerint,
- részdokumentum-rekordok száma (analitikus feltárás) felhasználók szerint,
- módosított rekordok száma, meghatározott módosult mezőkre szegmentálva (pl. 080,
1XX, 7XX és 650 mezők tartalmának módosulásai fontosak lehetnek). - ehelyett:
- Authority rekordok létrehozása/módosítása felhasználók szerint,
- a felhasználók szerint módosított bibliográfiai rekordok száma összesen, illetve
súlyozott paraméterezéssel, rendszergazdai szinten megadható mezők szerint.

5.9.2

Az éves statisztika esetében szükséges, hogy dokumentum-fajtánként
(type+bibl.lev
alapján) legyűjthető legyen külön-külön az adott évben rögzített új, módosított ill. törölt
rekordok száma, illetve az adott évben rögzített új, módosított ill. törölt authorityk
száma. Összesített adat, függetlenül a felhasználó nevétől.

6
6.1

Adatbázis bővítése
Különálló adatbázisokban rögzített rekordok konvertálása.
konvertálására van szükség:
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
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Az alábbi adatbázisok

Két különálló, de azonos adatszerkezetű adatbázisból (napilapcikkek kivonása
után)
Összes bibliográfiai tételszám: 69 000
Egységesített besorolási adat: 81.000

/

6.1.1

A konverzió
a Megrendelő
által átadandó
Textar adatbázis-kezelőrendszer
(továbbiakban adatbázisok) adatállományaiból történik a Megrendelő Corvina integrált
könyvtári szoftverrel működtetett katalógusába (továbbiakban: katalógus).

6.1.2

A konvertálás során az adat- és karakterformátumoknak
egyaránt egyeznie kell a
Megrendelő Corvina integrált könyvtári rendszerrel működtetett katalógus a által
használt formátumokkal, biztosítva az adatok szabványos - USMARC, HUNMARC,
XML - elérhetőségét, exportálását.

6.1.3

Az adatelemeknek és adatkapcsolatoknak a rendszerek közötti megfeleltetésére az
Ajánlattevő tesz kiinduló javaslatot. Az Ajánlattevő vállalja, hogy ezután a konverziós
megoldásokról folyamatosan, az egyes adatbázisok valamennyi adatelemének és
rekordkapcsolatainak konverziójáról pedig típusonként és adatbázisonként egyeztet a
Megrendelővel, mivel a konvertálandó adatbázisok közötti rögzítési különbségek miatt
eltérő konverziós eljárásokra lesz szükség. Ajánlattevő biztosítja a konverzió során a
Megrendelő számára a több lépcsőben - tehát adatbázisonként, és egyes adatbázisok
esetében több alkalommal, - történő tesztelés lehetőségét. Szükség esetén külön
tesztadatbázist bocsát a könyvtár rendelkezésére. A végleges konverzióra csak a
Megrendelő írásos jóváhagyása után kerül sor.

6.1.4

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 szükség van arra,
hogy előre meghatározott adatok más adattípusba, előre meghatározott alakban
kerüljenek át. Ajánlattevő vállalja, hogy a Megrendelő által definiált ilyen típusú
megfeleltetések konverzióját is végrehajtja.

6.1.5

Ajánlattevő vállalja, hogy valamennyi eredeti adat, adatkapcsolat és funkció átmentését
megoldja, az összefüggések differenciáltságának megtartásával. Az adatveszteséget a
minimálisra redukálja.

6.1.6

A konverzió során a rekordokban keletkezett olyan hibákat, amelyek automatizáltan
nem javíthatóak, vagyis egyedi megoldást igényelnek, az ajánlattevő a megrendelővel
közösen kiválasztott szakértőkkel végezteti el.

6.1.7

Ajánlattevő megoldja a duplikátumok kiszűrését. Duplikátum keletkezhet az egyes
adatbázisok között, valamint az adatbázisok és a katalógus között is. A vizsgálatnak ki
kell terjednie valamennyi rekordtípusra: könyv, folyóirat, analitikus rekord, Authority
rekord. A duplikátumszűrés nemcsak azt jelenti, hogya többszörözött rekord nem kerül
betöltésre, hanem azt is, hogy a duplumnak minősülő rekordnak a Megrendelő által
meghatározott elemei hozzáíródnak a megtalált rekordhoz (adategyesítés). Az ajánlat
tartalmazza az erre vonatkozó vizsgálati eljárás és a rekordegyesítés módszerének
lényegét. Ajánlattevő erről folyamatosan egyeztet a Megrendelővel.

6.1.8

Amennyiben egy konvertálandó könyv- vagy folyóirat-rekord nem található meg a
katalógus ban, abból képződjön új rekord olyan bejegyzéssel, amelyre a tesztelés során
könnyen lehet keresni.

6.1.9

Ellenőrzés és javítás: ajánlattevő vállalja a konverzió
során a
adatállományban
és a kiinduló FSZEK katalógus ban esetlegesen
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konverziós
keletkező

rendellenességek és hibák javítását. Az ellenőrzés és javítás kiterjed a bibliográfiai és az
authority rekordok szintjén a keletkező duplumok szűrésére, a duplum rekordok
összevonására, a feleslegessé váló rekordok törlésére, ill. a konverzió által az adatbázis
meglévő adataiban esetlegesen okozott eltérések kiigazítására egyaránt.
6.1.10 Ajánlattevő
a rekordok összevonásának
szempontjait,
esetleges segédprogram
alkalmazásának lehetőségét a javítások megkezdése előtt a Megrendelővel egyezteti, a
segédprogramok tesztelését biztosítja.
6.1.11 A besorolási rekordok összevonása az authorityk egységesített alakjának egyedi, külső
forrásokra is támaszkodó megállapítását, eltérő adattartalom esetében az adatok
helyességének
ellenőrzését,
kiegészítését
és javítását,
valamint a kapcsolódó
bibliográfiai rekordok vizsgálatát is igényli. Szükséges a megtöbbszöröződött
authoritykban rögzített névkiegészítő adatok összevetése, a helyesnek tekintett adatok
átvitele a kitüntetett névformába.
6.1.12 Meghatározott adatbázisoknál
a rekordokhoz kapcsolódó tárgyszavak a szabad
tárgyszavak közé kerülnek, külön indikátorokkal. Biztosítani kell a tárgyszavak
indikátorok szerinti legyűjtési lehetőségét.
6.1.13 A rekordok szabad tárgyszóval vannak ellátva. A szabad tárgyszavakat le kell cserélni
(migrálni) a köztaurusz szócikkeivel meghatározott specifikáció szerint együttműködve
a szakgyűjtemények gondozóival.

6.2

Tízezer képi dokumentum metaadatainak rögzítése

6.2.1

A bővítés két forrásra épül:

6.2.1.1

5000 rekord rögzítendő a Budapest története képekben
szövegéből (továbbiakban kiadvány-feldolgozás)

6.2.1.2

5000 rekord egyedi képi dokumentumok teljes körű leírása (képfeldolgozás)

6.2.2

1493-1980 című kiadvány

Kiadvány-feldolgozás:

6.2.2.1

kijelölt ikonográfiai tételek leírási adatainak rögzítése a Corvina-katalógusban
alkalmazott adatrögzítési szabályok (könyvtári szabványok, helyi adatrögzítési
szabályzatok) szerint.

6.2.2.2

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

6.2.2.3

A kép leírás-rekordok és a tartalmazó mű közötti rekordkapcsolat

6.2.3

és tárgyszói

elkészítése.

Képfeldolgozás különböző mélységekben

6.2.3.1

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

6.2.3.2

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

6.2.3.3

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

6.2.4

szabályok

Példányadatok rögzítése: a helyi kölcsönzési politikában meghatározott kötelező elemek

/ltéSéveJ.
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7
7.1

---------------

Üzembe helyezés, telepítés, rendszerhasználat
Telepítés
A Corvina szerver oldali összetevőinek módosítása, az Oracle adatbázis-kezelő
rendszeren szükséges beállítások, hangolások elvégzése, a Corvina könyvtári rendszer
fejlesztői csapatával együttműködve a szállító feladata.

7.2

Dokumentálás
A konfigurációs állományokban és paramétertáblákban
rendszergazdai dokumentációra van szükség.

7.3

szükséges beállításokról részletes

Oktatás
Az új modul használatára vonatkozó ismeretek elsajátítására csoportos oktatást kérünk a
könyvtár telephelyén, tesztadatbázison. Minden résztvevő számítógép előtt ülve, az
oktató útmutatásait követve sajátítja el a rendszer használatának módját.

7.4

Felhasználói segédanyagok
A rendszer használatának elsajátítására részletes felhasználói dokumentációt kérünk. A
dokumentációra
önállóan modulonként
nyomtatható
kézikönyvként
(nyomtatható
elektronikus változat), és a programba beépített .Jtelyzetérzékerry help" formájában is
szükség van.
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4. MELLÉKLET

Támogatási szerződés
Azonosítószám:

TÁMOP-3.2.4-08j ljKMR-2009-0007
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