Интернет каталог
Модули:

Гугъл интерфейс
Интернет навигатор

Моята библиотека
Индекс

Гугъл интерфейс
Автоматично търсене в Интернет и представяне на допълнителна информация:
 пълнотекстово съдържание
 корици на книги
 друго дигитално съдържание
 търсене на имена на автори – в прав ред и в инверсия (въвеждане на данни
само в ерсияинверсия, не се налага дублиране на имената в двата варианта)
В момента, в който каталогът ви е в интернет през модул Google
интерфейс, вече ще имате тази допълнителна информация. Спестява ви
дигитализацията на вече дигитализирани обекти);
Модулът включва още :
Автоматично намиране и представяне на библиографска информация от
WorldCat
 Автоматично намиране и представяне на ценова информация
Автоматично намиране и представяне на други произведения на избран
автор .
РБ-Сливен, РБ-Кюстендил, Столична библиотека, РБ –Велико Т ърново

Моята библиотека
 Достъп до ЧК-заета литература и текущо състояние на заявки;
 Онлайн презаписване на заета литература;
 Онлайн запазване на литература и проследяване състоянието на заявката;
 Контрол на достъпа до дигиталните копия и диференциране на правата на базата
на име и парола на потребителя или на база на IP адрес;
 Следене и статистика на използване на дигиталните копия;
 Онлайн заявки за услуги и проследяване състоянието на заявките (принтиране,
копиране, сканиране... отворен набор от услуги);
 Отчитане и осчетоводяване на платените услуги;
 Достъп до подготвени списъци с препоръчителна литература;
 Изграждане на собствени виртуални колекции от книги (виртуални рафтове);
 Коментари и рейтинги на книгите в каталога;
 Списък на новите книги;
 Достъп до актуални топ листи на книги, списания и др.:
Най-четени книги;
Най-четени автори;
Най-харесвани книги (по рейтинги от читатели).

МУ –Плевен, ЛТУ, Столична библиотека и други

Интернет навигатор
Управление на достъпа и представянето на собствени дигитални обекти (сканирани
книги, ПИ, статии, музика, филми, снимков материал и др.)
 Връзка на библиографските описания с външни файлове;
 Пълнотекстово съдържание в структуриран вид (по страници, по броеве, по томове)
 Комплектуване на виртуални дигитални обекти от части на съществуващи дигитални
обекти (извадки от различни книги, списания и т.н.)
 Комплектуване на мултимедийни дигитални обекти от файлове с различни формати
(текст, музика, снимки и т.н.)
 Възможност за ограничаване на достъпа до произволни части от дигиталния обект
(страница, глава, том и т.н.) с цел защита на авторските права или за защита на
дигитални обекти достъпни само срещу заплащане (МУ-Плевен, НСИ, ЛТУ);
 Възможност за териториално ограничаване на достъпа до произволни части от
дигиталния обекти (страница, глава, том и т.н.) на базата на списъци от IP мрежи от
които достъпът е разрешен (КНСБ).
Съдържанието на книгата може да е видимо отвсякъде, но пълният текст само от
територията на организацията-защита на съдържанието и авторските права. Не на
последно място, дигиталният обект не може да бъде изтеглен (откраднат) с един
прост download с едно натискане на клавиша.
НСИ , ЛТУ, МУ-Плевен, КНСБ и други

Индекс
Индексът е създаден на базата на контролните файлове поддържани в e-Lib
Prima свързани към описаните обекти. Например персонални страници за:
 Автори, композитори, режисьори и др. (портрет, биография, дати);
 Произведения (корица, съдържание, анотация);
 Постановки (афиш, описание, дати).
Предоставя средства за онлайн навигация по обектите и анализ на връзките между
тях. Анализът се извършва автоматично във вид на библиографски справки
показващи свързаността между обектите. Удобство за потребителите на
информация с готови запитвания.
Примери:
 Години, през които е издавано дадено произведение;
 Кои издателства са издавали дадено произведение;
 На какви езици е издавано произведението;
 От кои преводачи е превеждан автор;
 Езици, от / на които превежда даден преводач;
 В кои театри е представяна дадена постановка;
 В кои постановки е участвал даден артист.
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