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1 Koncepció - A kulcsszó: együttműködés
Fejlesztési koncepciónk az együttműködésre épül, a magyar könyvtárak informatikai
adottságainak messzemenő figyelembevétele mellett. Magyarországon közgyűjteményi
együttműködésre törekvő intézmények más-más integrált könyvtári rendszert használnak.
Az együttműködés megvalósítható úgy, hogy a partnerek a meglévő szoftverüket
megtartják, a megfelelő mértékig kiegészítik, bekapcsolhatóvá válnak egy magasabb szintű
szolgáltatási rendszerbe.
A pályázati célok megvalósításának alapját a HunTéka integrált közgyűjteményi rendszer
különböző moduljai jelentik. A hagyományos könyvtári folyamatok, feldolgozás, kölcsönzés,
leltározás, stb. mellett a rendszer rendelkezik olyan modulokkal is, melyek az új
követelményeknek való megfelelésben támogatja az intézmények munkatársait.
Az együttműködés alapját jelentő Monguz az OPAC szolgáltatás biztosítása mellett
alkalmas arra, hogy különböző közgyűjteményi (könyvtári, múzeumi, levéltári) adatbázisok
között kapcsolatot létesítsen, közös szolgáltatások kialakítása céljából. Az elektronikus
Könyvtárat megvalósító JaDoX modul mellett a HunTéka integrált része a Portál24
közgyűjteményi tartalomkezelő rendszer is.

2 Szolgáltatási szintek
A könyvtárak feladata, hogy - az esélyegyenlőség biztosítása mellett - saját könyvtári
szolgáltatásaikat az interneten keresztül 365x24 órában elérhetővé tegyék az Olvasó
számára, elektronikus könyvtárat hozzanak létre, valamint partnereikkel közös
katalógusokat üzemeltessenek. Mindezek mellett kapcsolódjanak a tervezett és lehetséges
országos központi szolgáltatásokhoz.
Ez alapvetően négy, hierarchikusan egymásra épülő szolgáltatási szintet jelent a könyvtár,
a régió, az országos szolgáltatások (Központi Rendszerek), valamint nemzetközi
együttműködés (Europeana) szintjén, melyek mindegyik szinten egy-egy Virtuális
Könyvtárként képzelhetőek el.

2.1 A Könyvtár szolgáltatási szintje
A modern könyvtár az Olvasót helyezi a középpontba, aki a hagyományos helyi könyvtári
szolgáltatások mellett az interneten keresztül bárhonnan, 365x24 órában használhatja a
Virtuális Könyvtár által biztosított szolgáltatásokat.
Kisebb könyvtárak esetében nem éri meg kiépíteni és fenntartani egy ilyen összetett
informatikai rendszert a teljes rendszer távhasználatát javasoljuk.
A lehetséges szolgáltatásokat az alábbiakban foglaljuk össze.
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2.1.1 Akadálymentes Portál
A helyi Virtuális Könyvtár felületét sokféle eszközzel meg lehet valósítani, mi a
közgyűjtemények számára az akadálymentes Portál24 nevű szoftverünket fejlesztettük ki.
2.1.2 Kiterjesztett OPAC szolgáltatás, aggregáció, MOKKA-ODR kompatibilitás
A könyvtárban és a könyvtáron kívül fellelhető heterogén adatforrások
Monguz szoftverünket ajánljuk.

lekérdezésére

Segítségével a helyi (intézményi)
●

Elektronikus Könyvtár

●

Integrált könyvtári rendszer

●

eLearning források

●

egyéb belső és külső adatforrások

párhuzamosan is lekérdezhetők, az eredmény összefésülés és rendezés után akár a
Monguz saját web felületén, akár a Portál24 felületen megjeleníthetőek. A Monguz Kft.
részt vett a megújult MOKKA és ODR szolgáltatások fejlesztésében, így a megújult
Monguz szoftverünk teljes mértékben kompatibilis az országos rendszerekkel. A
MOKKA-ODR kereső felületen található funkcionalitás akár a könyvtári szinten is elérhető
lesz a velünk együttműködő közgyűjteményeknek.
A Monguz különböző adatcsere funkciói (Z39.50, OAI-PMH, stb.) fontos szerepet töltenek
be az országos és nemzetközi közgyűjteményi együttműködésekben (MaNDA,
Europeana) mivel a különböző szerkezetű adatbázis aggregációjához ezek a szabványos
protokollok szükségesek.
2.1.3 Akadálymentes Elektronikus könyvtár
Az elektronikus dokumentumok (teljes szövegű dokumentumok, képek, hangok videó
fájlok) elhelyezésére és szolgáltatására a JaDoX Elektronikus Könyvtár rendszert ajánljuk.
Segítségével egyszerűen és szabványos módon tárolhatóak és szolgáltathatóak a helyi
(intézményi)
●

elektronikus dokumentumok

●

teljes szövegű cikkadatbázis

●

intézményi repozitórium
az intézmény kutatóinak, oktatóinak publikáció-tára

●

múzeum esetén a tárgyfotó nyilvántartás

●

egyéb belső elektronikus források

A JaDoX bevezethető önállóan vagy bármilyen szabványos integrált közgyűjteményi
rendszerhez kapcsolva.
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2.1.4 Akadálymentes felületek
Az általunk fejlesztett portál, OPAC és elektronikus könyvtár felületek legújabb verziói
tervezésekor igyekeztünk tekintettel lenni a fogyatékkal élőkre is. Közülük a látássérültek
kerülhetnek leginkább hátrányba az online szolgáltatások igénybevétele esetén. Ennek
elkerülése érdekében felületeink használatát nagyító programokkal és képernyőolvasó
programokkal (Jaws for Windows) is teszteljük. Egyik szoftverünk esetében sem hoztunk
létre külön belépési pontot, a vakok, gyengénlátók és látók igényeinek összehangolásával
alakítottuk ki az online felhasználói és adminisztrációs felületeket.
A tervezés során a következő irányelveket követtük:
●

szöveges navigációs szerkezet, a menük és linkek esetében kerüljük a képi
elemeket

●

kis méretű betűtípusok használatának kerülése, a szövegek betűmérete tovább
növelhető az oldal esztétikájának és használhatóságának megőrzése mellett

●

képekhez az ALT (szövegtipp) mezőben a látássérültek részére a képet leíró,
magyarázó szövegek,

●

egyszerű grafikai megjelenés, jól olvasható, világos hátterek alkalmazása.

Online felhasználói felületeink megfelelnek a nemzetközi ajánlásrendszernek és a
Fogyatékos Személyek Jogairól és Esélyegyenlőségük Biztosításáról Szóló Törvény (1998.
évi XXVI. Törvény) kommunikációs akadálymentesítésről szóló előírásainak.
2.1.5 Helyismereti gyűjtemény
A Katalógus és az Elektronikus könyvtár, helyismereti vonatkozású “nézete”. Az említett
rendszerek anyagainak önálló felületen való megjelenítése a portál részeként, helyismereti
anyagokra korlátozó szűrőfeltételek alapján (MARC mezők, algyűjtemények) történik.
Ezek a gyűjtemények képezhetik a régiós (városi, kistérségi, megyei) együttműködés
alapját, a helyismeret, helytörténet után érdeklődőket közös katalógusokkal, elektronikus
könyvtárral, portállal lehet kiszolgálni.
2.1.6 Önkiszolgáló kölcsönzés
A HunTéka integrált könyvtári rendszerben az önkiszolgáló kölcsönzés két szintjét
valósítottuk meg:
●

Vonalkód alapon (limitált funkcionalitás)
A könyvek automatizált visszavételére ad lehetőséget.

●

RFID alapon
Az olvasó által kölcsönzésre szánt könyvek azonosítójának automatikus olvasása,
olvasóhoz rendelése, automatizált visszavétellel. Itt lehetőség van SIP2 protokoll
alkalmazásával más integrált rendszerhez is kapcsolni az önkölcsönző pult
megoldásunkat.
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2.1.7 Mozgókönyvtár
Mobil Internet-elérésre optimalizált kölcsönzői modul felületek a HunTékában.
2.1.8 Mobil szolgáltatások
A HunTéka integrált könyvtári rendszerben a mobil szolgáltatások két szintjét valósítottuk
meg:
●

Értesítések
Értesítések, felszólítások automatizálható küldése.

●

Interaktív szolgáltatások
Emelt díjas, interaktív funkciók (hosszabbítás, előjegyzés stb.)

2.1.9 Védett tartalmak helyben szolgáltatása
Read-only terminálok a védett tartalmak megtekintésére. Ez a terminál típus mentést,
másolást nem tesz lehetővé.

2.2 Régiós szolgáltatási szint
Térségi, megyei, regionális, szakmai stb. szolgáltató típusú hálózatra épülő Virtuális
Könyvtár. közgyűjtemények együttműködésén alapul. A közgyűjtemények konzorciuma
közös szolgáltatásokkal hatékonyabban tudják szolgálni az érdeklődőket és a fenntartói
érdekeket.
A konzorcium közösen tudja kialakítani a felsőbb szintek felé a kapcsolatokat, pl. a
MOKKA-ODR rendszerrel való együttműködés, kapcsolat az alakuló MaNDA rendszerhez,
valamint az Europeanahoz. Az ezekhez szükséges informatikai rendszert, szerver, adattár,
szoftverek elegendő a régió központjában létrehozni és közösen üzemeltetni.
Az alábbiakban egy lehetséges konzorciumi rendszer vázlata látható.
2.2.1 Konzorciumi Portál
A konzorciumi Virtuális Könyvtár felületét sokféle eszközzel meg lehet valósítani, mi
hasonlóan a könyvtári szinthez az akadálymentes Portál24 nevű szoftverünket ajánljuk e
célra. A konzorcium terveitől függően erre a célra létrehozható egy dedikált konzorciumi
portál, vagy felhasználható valamely konzorciumi partner erre alkalmas portál felülete is (pl.
a konzorcium vezetőjének portálja).
2.2.2 Konzorciumi Közös Katalógus (kiterjesztett OPAC)
A konzorciumi partnereknél fellelhető heterogén
lekérdezésére Monguz szoftverünket ajánljuk.

adatforrások

akadálymentes

Segítségével a konzorciumi és intézményi
●

Elektronikus Könyvtárak
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●

Integrált könyvtári rendszerek

●

Múzeumi és levéltári adatárak

●

egyéb belső és külső adatforrások

párhuzamosan is lekérdezhetők, az eredmény összefésülés és rendezés után akár a
Portál24-ben integrált új OPAC felületen kérdezhetőek le.
Elosztott rendszerként, valódi közös katalógusként és hibrid rendszerként is funkcionálhat
(adatforrásonként konfigurálható, hogy online lekérdezés útján, rendszeres szüreteléssel,
vagy feltöltéssel kerüljenek be a friss adatok).
2.2.3 Könyvtárközi kölcsönzés
A Közös Katalógusra alapozva konzorciumi szintű Könyvtárközi kölcsönzésre ad
lehetőséget (Monguz), szükség esetén elektronikus dokumentumküldéssel (JaDoX) és
DRM szabályok alkalmazásával.
2.2.4 Konzorciumi Lelőhely adatbázis
A Közös Katalógusra alapozva konzorciumi szintű Lelőhely Adatbázist biztosít (Monguz).
2.2.5 Konzorciumi Integrált Könyvtári rendszer
Amennyiben az együttműködő könyvtárakban nincs megfelelő hálózati együttműködésre
alkalmas integrált könyvtári rendszer, vagy nincs meg az annak üzemeltetéséhez
szükséges informatikai szakértelem, a konzorcium központi integrált rendszert biztosíthat
számukra, melyet távhasználati módban érnek el. Erre a célra HunTéka integrált
rendszerünket javasoljuk.
Mivel a HunTéka rendelkezik iskolai verzióval (akkreditált iskolai szoftver) és múzeumi
modullal is, ezért a konzorciumba iskolai könyvtárak és múzeumok is beléphetnek.
2.2.6 Konzorciumi Elektronikus Könyvtár
A saját Elektronikus Könyvtárral nem rendelkező konzorciumi tagok JaDoX által biztosított
központi Elektronikus Könyvtára.
2.2.7 Konzorciumi WIKI
Online lexikon a WikiPédia mintájára, helyi vonatkozású szócikkekkel.
2.2.8 Konzorciumi Helyismereti gyűjtemény
A konzorciumi tagok Katalógusának és az Elektronikus könyvtárának, és online
lexikonának (WIKI) helyismereti vonatkozású “nézete”, bővítése múzeumi és levéltári
irányban is lehetséges.

8

Monguz Információtechnológiai Kft.
6725 Szeged, Kálvária sgt. 87.
Tel/Fax: 62/433-660
E-mail: iroda@monguz.hu

Az említett rendszerek anyagainak önálló felületen való megjelenítése, helyismereti
anyagokra korlátozó szűrőfeltételek alapján (MARC mezők, algyűjtemények).
2.2.9 Védett tartalmak szolgáltatása konzorciumi szinten
A konzorciumi tagok a helyben szolgáltatható védett tartalmaikat egymás számára is
elérhetővé tehetik ha belső hálózataikat Virtuális magánhálózatként kapcsolják össze
(VPN).
2.2.10 Közös beszerzés
Beszerzések összehangolása konzorciumi szinten az alacsonyabb beszerzési árak
érdekében. Automatizált kapcsolat a terjesztőkkel (pl. Kelló).
2.2.11 Könyvpiac
Selejtezett könyvek és fölöspéldányok cseréje egymás közt, illetve értékesítése más
könyvtárak, az olvasók vagy akár antikváriumok számára.
2.2.12 Konzorciumi Tudástár és csoportmunka támogatás
GroupFruit online csoportmunka-támogató, projektkezelő rendszerünk (korábbi
verziójának neve Bugreport) segítségével a konzorciumi Virtuális Könyvtár egymástól
fizikailag távol lévő dolgozói könnyedén összehangolhatják kapcsolódó tevékenységeiket.

2.3 Országos és nemzetközi szolgáltatások szintje
A Monguz felső plugin-rendszere segítségével Z39.50, OAI PMH, és számos egyedi,
zömében XML-alapú protokollon keresztül csatlakoztatható országos és európai
rendszerekhez. Röviden az alábbiakban foglalhatóak össze a már elérhető kapcsolatok:
●

MOKKA-ODR: a TIOP-1.2.3-2011 pályázati útmutatóban található kompatibilitási
követelmény 100%-ban teljesül, mivel az országos rendszerek megújításában a
Monguz Kft. fejlesztő csapata jelentős munkát végzett.

●

Hunkat: Nemzetközi szabványokon és nyílt interfészeken alapuló demokratikus
központi szolgáltatások bármely érdekelt (olvasó, könyvtár, kiadó, szállító,
antikvárium) stb. számára.

●

MOKKA-R: Régi könyvek központi katalógusa, rendszereinkből jelenleg a HunKatot kiszolgáló Monguz szolgáltatja a rekordokat szabványos módon, Z39.50
protokollon keresztül. Ugyanez a metódus a konzorciumi együttműködés esetében is
megvalósítható, a Konzorciumi Közös Katalógusra építve.

●

Országos Cikkarchívum: A Matarka, Humanus, EPA duplumszűrt, valós
összetöltésével létrejött közös cikkadatbázis.

●

Magyar Digitális Képkönyvtár: Digitalizált kódexekből, térképekből, metszetekből,
plakátokból, illusztrációkból, fényképekből álló digitális gyűjtemény, mely a JaDoX és
9
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a Monguz szoftverekkel készült. A közvetlen feltöltés mellett képes OAI PMH
protokollon keresztül is begyűjteni a szükséges adatokat.
●

Europeana: Az európai digitális könyvtár projektjei közül az EuropeanaLocal és az
Athena feladatainak megvalósításában működtünk közre, az Europeanában
található magyar rekordok túlnyomó többsége ezekben a projektekben került
feltöltésre. 2012-ben pedig meghívást kaptunk az európai közgyűjteményi szoftver
szállítók és tartalomgazdák összefogásaként létrejött Europeana Inside projektbe.

3 Javasolt szoftverek és szolgáltatások
3.1 Szoftverek
3.1.1 Rövid leírások
Ebben a dokumentumban szoftvereinkről csak rövid leírásokat teszünk közzé. Ahhoz,
hogy jobban megismerje funkcionalitásukat, felhasználási lehetőségeiket, kérje részletes
leírásainkat.
3.1.1.1 Portál24
PORTÁL24: A HunTéka Közgyűjteményi Portál modulja
Ez a szoftver biztosítja a web 2.0 funkciókat (fórum, blog, RSS, chat), megjeleníti a helyi
integrált közgyűjteményi rendszerből (HunTéka, JadoX) kinyerhető közérdekű
információkat és elérhetővé teszi az adatcsere modul (Monguz) szoftverünk által
összegyűjtött és összefésült adatokat. A Monguzon keresztül bármilyen rendszer
integráltan beköthető a portál szolgáltatás alá.
A közgyűjtemény portáljának kialakításához számos saját fejlesztésű portálba építhető
alkalmazásunk (portlet) áll rendelkezésre, pl. integrált rendszerből automatikusan frissülő
adatok:
•

nyitva tartás,

•

munkatársak adatai,

illetve speciális közgyűjteményi funkciók:
•

könyv ajánló,

•

saját könyvespolc

•

idővonal (timeline),

•

rendezvénykezelő alkalmazás.
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A Portál24 SSO pluginja Single Sign On belépést biztosít a portálon keresztül elérhető
összes szolgáltatáshoz (egy azonosítás után automatikus beléptetés az alrendszerekbe, a
felhasználó jogosultságainak megfelelően). Több közgyűjtemény együttműködése esetén a
Portál24 közös ügyfélkapuként funkcionálhat az intézmények használói számára.
3.1.1.2 Monguz
MONGUZ: A HunTéka Internetes keresőfelülete és adatcsere modulja
A Monguz egy platform-független keretrendszer, amely távoli információforrások közös
felületen való lekérdezésére szolgál. A különböző adattárak lekérdezését, és az
eredmények különféle protokollok szerinti megjelenítését vagy továbbítását könnyen
bővíthető plugin rendszer segítségével valósítja meg. Néhány jellemző:
•

Platform-független.

•

Többféle protokollt, szabványt és ajánlást ismer (Z39.50, CCL, SQL, OAI-PMH,
DC, XML, LIDO stb.), melyek segítségével képes heterogén adattárak közös
felületének biztosítására (pl.: könyvtári rendszerek: HunTéka, Aleph, OLib,
Corvina, TextLib, és múzeumi rendszerek: TMS (Gallery Systems),
MuseumPlus katalógusok közös felülete).

•

Képes az adatbázisok párhuzamos lekérdezésére,
összefésülésére, a találati halmaz megtartására stb.

•

Képes távoli adatbázisok helyben tükrözésére, a frissítések rendszeres
betöltésére, duplum ellenőrzésre.

•

Alsó és felső plug-in rendszere segítségével könnyen bővíthető (új protokollok,
adatbázisok). Ennek köszönhetően az intézmény adatbázisai nem csak
közgyűjteményi adatbázisokkal kapcsolhatóak össze, hanem a pl. turisztikai
alkalmazások számára is felhasználhatóvá (eladhatóvá?) válnak.

•

Példányai többszörösen is összekapcsolhatók, így segítségével akár nagy
földrajzi távolságokat áthidaló, robosztus lekérdező rendszer is építhető.

•

Belső adatcsere formátuma XML.

az

eredmények

A Monguz külvilág felé egy web 2.0 funkciókkal rendelkező modern portál felületet mutat,
mely felhasználva a Portál24 modulnál leírt tulajdonságokat az intézmény saját weblapjába
integrált szolgáltatásként működik. Így létrehozható egy egységes felület a közgyűjtemény
különböző gyűjteményeinek.
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3.1.1.3 JaDoX
JaDoX: A HunTéka Digitális Adattár modulja
A JaDoX rendszer nyílt szabványokon alapuló, platform-független digitális adattár szoftver.
Mostanra kialakult a JaDoX 3.0-ás verziója, mely integrálható "alulról" HunTéka rendszerbe
(közvetlen rekordkapcsolatok), "felülről" a Monguz és Portál24 modulokhoz (adatcsere és
portálfelület). A Digitális Adattár hatékony és teljes körű segítséget nyújt digitalizált
dokumentumok
feldolgozásához,
tárolásához,
megjelenítéséhez
és
visszakereshetőségéhez. E funkciók segítségével teljes mértékben kiszolgálja a
nemzetközi szakirodalomban Digital Asset Management-ként (DAM) azonosított
folyamattal szemben támasztott igényeket.
A szoftver természetesen nem szöveges formátumok (képfájlok és audio-vizuális anyagok)
elhelyezésére és metaadatokkal való ellátására is lehetőséget nyújt.
3.1.1.4 HunTéka integrált könyvtári rendszer
A HunTéka – a tervezők és fejlesztők szándékai szerint – mindent tud, ami ma
Magyarországon egy korszerű könyvtári integrált rendszertől elvárható. A több, mint egy
évtizedes fejlesztés eredményeként ma már létezik a szoftvernek iskolai verziója - mely
akkreditált iskolai szoftver, tehát fenntartására az informatikai normatíva igénybe vehető valamint létezik múzeumi modul is. A levéltári alkalmazásunk jelenleg tervezés alatt van.
Az alábbiakban a HunTéka néhány olyan specialitása, ami megkülönbözteti más
rendszerektől.
Nyíltság
A HunTéka nyílt alapokra épül. Szerver oldalon a HunTéka központi moduljai és az
adatbázis az ingyenes Linux operációs rendszer alatt működnek, az adatbázis-kezelő a
szintén ingyenes PostgreSQL. Ez a megoldás nagymértékben csökkenti a könyvtári
rendszer árát. Az ingyenesség nem jelent kompromisszumot a minőség vagy a
megbízhatóság tekintetében, amit egyértelműen bizonyít, hogy – ellenállva a szoftvermultik
lobbierejének – egyre több jelentős, komoly vállalat és intézmény dönt a Linux használata
mellett.
(Mindezzel együtt a HunTékának van Windows szerveren működő változata is).
Kliens oldalon a HunTéka minden olyan személyi számítógépen működik, amelyen a
Windows újabb verziói működnek. A könyvtárosi kliens programok JAVA-alapúak és
telepíthetők azokra a számítógépekre, amelyeket a könyvtárban a hagyományos
irodaautomatizálási feladatokra amúgy is használnak.
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Hatékonyság
A HunTékával (és minden egyéb rendszerrel) kapcsolatos alapvető félelem, hogy mekkora
mennyiségű adatot tud a rendszer kezelni. A 2011-ben megújított MOKKA
(www.mokka.hu) működő adatbázis közel 4 milliós rekord állományt kezel.
HUNMARC
A HunTékában a HUNMARC szabvány alapján alakítottuk ki az adatbázis-szerkezetet,
amely így megfelel a HUNMARC szerkezetének és tagoltságának és lehetővé teszi a hazai
könyvtári szabványoknak való teljes körű megfelelést. A HunTéka belső szerkezetének
további sajátossága az adatelemek szintjéig lebontott tagoltság, ami lehetővé teszi az
egyes adatok célzottan történő (SQL szintű) elérését és különféle formátumokban
(HUNMARC, USMARC/MARC21, ISBD stb.) történő kinyerését. Az adatok rugalmas, testre
szabható megjelenítését az XML szabványon alapuló konfigurációs állományok használata
teszi lehetővé.
Katalogizálás külső forrásból
A HunTéka katalogizáló felületéről közvetlen internetes kapcsolat létesíthető más
katalógusokkal, így a többi HunTéka katalógussal és olyan nagy hazai bibliográfiai
adatforrásokkal is, mint az OSZK katalógusai, az MTA Könyvtára vagy a MOKKA
katalógusa.
KÖZTAURUSZ
A HunTéka beépítve tartalmazza az OSZK-ban készülő egységes magyar tezauruszt, a
Köztaurusz.
Leltározás
A HunTéka katalógus modulja támogatja a leltározási és az apasztási tevékenységet. Az
érvényes rendelet előírásainak megfelelően naprakészen vezethető a leltárkönyv és
bármikor előállítható a nyomtatott változat is.
Kölcsönzés
Legújabb fejlesztésként - a már eddig is használható postai vagy automatikusan
generálódó e-mail értesítés mellett - támogatjuk a késési figyelmeztetések és előjegyzési
értesítések SMS-ben történő kiküldését is
A HunTéka OPAC modulja (Monguz)
Az olvasó – jelszava segítségével – megnézheti saját személyes adatait, kölcsönzéseit,
előjegyzéseit, hosszabbíthat és a felületen keresztül kommunikálhat a kölcsönző
könyvtárossal.
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3.1.1.5 GroupFruit (MAIA)
Csoportmunkát támogató, projektkezelő szoftver. Lehetővé teszi javaslatok, feladatok
felvitelét, hibák bejelentését és ezek kezelését, nyomonkövetését.
Néhány jellemző:
●

böngészőből használható

●

több szintű jogosultság rendszer

●

időrendileg nyomonkövethető bejegyzések

●

egyes feladatokhoz kapcsolódó ún. „projektek” , ezen belül pedig
hozhatók létre az alfeladatok megoldására

●

a projektnek felelőse, míg a bejelentésnek preferálható személye jelölhető ki

●

bejelentésekhez kapcsolható továbbá határidő, státusz, fájlok, „rokon bejelentések”
kapcsolhatóak

●

a bejelentések hozzászólásairól e-mailes értesítést küld

●

keresési lehetőség a projektek és bejelentések között

●

stb.

bejelentések

Mindez kiváló hátteret biztosít internetes csoportmunka szervezéséhez, minőségi
szolgáltatások nyújtásához.

3.2 Szolgáltatások
3.1.1.1 Rendszerintegráció
A licenc árakba beépíthető szolgáltatásként biztosítjuk a megrendelt szoftverek telepítését
a helyi szerverekre és integrációját a helyi informatikai infrastruktúrába.
3.1.1.2 Oktatás
A licenc árakba beépíthető szolgáltatásként biztosítjuk a munkatársak helyszíni képzését.
Általában modulonként egy napot kell számolni a betanulásra. Az oktatási költségek
csökkentése érdekében vállaljuk az intézmények közös képzését is.
3.1.1.3 Konverzió
Vállaljuk a már elkészült adatbázisok áttöltését a HunTékába. A munka során elvégezzük a
szükséges és egyeztetett adatbázis tisztítási és egységesítési feladatokat. A nem
automatizálható javítások esetén végig támogatjuk az ügyfelünket a feladatok
levégzésében.
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3.1.1.4 Konfigurációs csomagok
A szoftvereink számos lehetőséget rejtenek magukban, ezért sokszor szükségessé válik a
rendszer testreszabása. A konfiguráció során elvégezzük pl. a szükséges egyedi űrlapok
kialakítását, egyedi statisztikai kimutatások beállítását és egyéb, akár egyedi fejlesztéseket.
A szoftverekhez ingyenes kínált első 30 órás konfigurációs csomag, az átlagos igények
szerinti felhasználásra történő beállításhoz biztosan elegendő.
3.1.1.5 Szoftvertámogatás
A szoftverekhez 1 éves, ingyenes garanciális időszakot biztosítunk. A garancia mellett,
mely az esetleges szoftverhibák elhárítására vonatkozik, a szolgáltatás tartalmazza a
verziókövetést és a forródrót szolgáltatást is.

4 Gyakran ismételt kérdések
Kérdés: A szoftverek futtatásához szükséges hardver komponenseket is Önöktől kell
megvásárolnom, vagy kezelhetem külön ezeket a beszerzéseket?
Válasz: A szoftver és hardver beszerzés módja stratégia kérdése. Az együttes beszerzés
előnye, hogy a teljes rendszer együttes működéséért egy szállító felel, az elkülönített
beszerzésé pedig, hogy a szűkebb profilnak megfelelően az egyes csomagokra (hardver,
szoftver) több ajánlattevő is jelentkezhet, ami adott esetben növelheti a versenyt.
Fő profilunk a könyvtári informatikai szoftverek fejlesztése és kapcsolódó szolgáltatások
nyújtása, hardver szállítással azért foglalkozunk, hogy igény esetén megbízható hardver
elemekre épülő kulcsrakész rendszert adhassunk át ügyfeleinknek, vállalva a teljes
rendszer működőképességének felelősségét..
Kérdés: A Monguz milyen könyvtári rendszerekkel képes együttműködni?
Válasz: A Monguz alsó plugin-rendszere segítségével Z39.50, OAI PMH, CCL és egyéb
szabványos illetve speciális protokollon keresztül képes lekérdezni a Magyarországon
előforduló főbb integrált könyvtári rendszereket (HunTéka, KisTéka, Aleph, OLib, Corvina,
SRLib/SLib, TextLib) és a JaDoX Elektronikus Könyvtár rendszert. Egyéb szoftverekkel
való kapcsolat szükség esetén egyedi fejlesztéssel oldható meg.
Kérdés: A Monguz mely országos rendszerekhez képes kapcsolódni?
Válasz: A Monguz felső plugin-rendszere segítségével Z39.50, OAI PMH, és számos
egyedi, zömében XML-alapú protokollon keresztül csatlakoztatható országos és európai
rendszerekhez. Hazánkban jelenleg üzemelő összes szolgáltatáshoz tudunk csatlakozni.
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Kérdés: Az itt vázolt elképzelések megvalósításához le kell-e cserélnem meglévő könyvtári
rendszeremet?
Válasz: Amennyiben az Önök könyvtári rendszere szabványos protokollok szerint távolról
lekérdezhető, az együttműködés alapvető szintje megvalósítható (pl. virtuális közös
katalógus és elektronikus gyűjtemény). Magasabb szintű együttműködés eléréséhez a
Monguz és a JaDoX szolgáltatásai használhatóak. További modern szolgáltatások
igénybevételéhez illetve nyújtásához érdemes olyan rendszert választani, amely megfelel a
legújabb követelményeknek és amelynek Szállítója megfelelő szakértelemmel és
erőforrásokkal rendelkezik a várható fejlesztések elvégzéséhez.
Kérdés: Ha váltani szeretnék, milyen integrált könyvtári rendszert válasszak?
Válasz: Mi természetesen a HunTékát javasoljuk, de több más, a fenti követelményeknek
megfelelő, könyvtáruk hosszú távú stratégiájába illeszkedő modern rendszer is megfelelő
választás lehet. Csapatunk szakértelme, kapacitása és erőforrásai garantálják, hogy a
HunTéka a jövő integrált rendszereként hosszú távon is biztosan képes megfelelni a fenti
követelményeknek.
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