
Предложенията
На СофтЛиб



Виртуалната библиотека

 Достъп (четене он-лайн, изтегляне, слушане,
гледане) до Електронни ресурси на библиотеката
 Библиографски бази данни, пълнотекстови книги,

периодични издания, колекции, музика, филми он-
лайн или от носител

 Достъп до он-лайн услуги
 Попитай библиотекаря, e-mail, i-Services



СофтЛиб и виртуалната библиотека

 Прикачено съдържание
 Електронни каталози и картотеки в Интернет
 Технология на дигитализация
 Технология и софтуер за четене на пълнотекстово

съдържание
 Технология и софтуер за извличане на метаданни

за дигитални библиотеки – Европеана
 Услуги за читателя на библиотеката



Онлайн обслужване на читатели



Предназначение:
Да организира и управлява on-line

комуникацията между :
Библиотеката

и
Нейните читатели
Другите библиотеки

i-Services



Функции
 Онлайн преглед на читателски картон
 Онлайн заявка за презаписване на заети

библиотечни единици
 Онлайн заявка за запазване на библиотечни

единици
 Онлайн заявка за издаване на читателска карта
 Онлайн преглед на профил (регистрационни

данни) на читател
 Онлайн заявка за промяна на профила

(регистрационните данни) на читател

i-Services



Още възможности:
 Заявка за междубиблиотечно заемане
 Заявка за сканиране на библиотечни

единици
 Заявка за принтиране/ксерокопиране на

библиотечни единици
Статистика на заявените, предоставените и

отказаните заявки
Настройка на писмата, които се генерират

според изискванията на библиотеката

i-Services



Софтуерът е в реална експлоатация в
Столична библиотека от април 2011 г.
http://www.libsofia.bg

i-Services



Онлайн услуги за регистрирани читатели











Нерегистрирани читатели



Натиснете тук за да тествате
възможностите на новия софтуер

Пример:
За да видите Електронен Картон на читател
въведете ЕГН 2345678901, можете да направите
заявка за презаписване на книга.

Можете да направите заявка за регистриране в
Читателската картотека

Може да поръчате книга за заемане от примерния
Каталог. (потърсете книги напр. История )

При възникнали въпроси или проблеми-моля не
се колебайте да се обадите в офиса на фирма

СофтЛиб – тел. 02 980 57 53 или
E-mail softlib@primasoft.bg

i-Services

http://rdr.ilib.primasoft.bg:8181/
http://rdr.ilib.primasoft.bg:8181/


БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Габрово, октомври 2011

Юрия Сматракалева
СофтЛиб


