โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Aleph
คุณสมบัติทวไป
ั่
1.1
1.2

ใช้ระบบปฏิบตั กิ ารแม่ขา่ ย (Server) แบบ Sun Solaris 10.0 หรือสูงกว่า , Windows 2000 หรือสูงกว่า
เป็ นระบบงานแบบ Client/Server Integrated System โดยใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลปฏิสมั พันธ์แบบ
Sybase SQL Server ประกอบด้วยระบบงานย่อยทีส่ ามารถทํางานได้ ครบถ้วนตามความต้องการของ
ห้องสมุด โดยมีระบบงานหลักดังนี้
1.2.1
ระบบวิเคราะห์และควบคุมการจัดทําหมวดหมู่ (Cataloguing Module)
1.2.2
ระบบบริการสืบค้นข้อมูลสําหรับเจ้าหน้าที่ (StaffPAC)
1.2.3
ระบบควบคุมการยืม-คืน (Circulation Module)
1.2.4
ระบบงานเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (HIP: Horizon Information Portal)
1.3 โครงสร้างฐานข้อมูลเป็ นระบบ Z39.50 Server และ Z39.50 Client ตามมาตรฐานสากล
1.4 สามารถเชือ่ มโยงระเบียนข้อมูลกับฐานข้อมูลแบบหลายสือ่ (Multimedia) ได้ โดยกําหนดตัวเชือ่ มโยง
(Pointer) ไว้ในระเบียนข้อมูลเฉพาะรายการทีต่ อ้ งการเชือ่ มโยง
1.5 สามารถต่อเชือ่ มเพือ่ ทําการสืบค้นผ่านระบบ Internet และ Intranet ได้ โดยผูใ้ ช้สามารถทําการสืบค้นโดย
ใช้โปรแกรมสืบค้นแบบ Z39.50 Client หรือ WEB Browser เช่น Internet Explorer
1.6 ฐานข้อมูลหลักของระบบทุกฐานข้อมูลทํางานสัมพันธ์กนั ตลอดเวลา
1.7 ระบบงานทุกระบบใช้คาํ สังที
่ เ่ ป็ นมาตรฐานเดียวกัน ( Standardization of User Interface ) เพือ่ ลดความ
สับสนของผูใ้ ช้ โดยระบบ User Interface เป็ นแบบ Graphic User Interface โดยใช้ Microsoft Windows
การสังการระบบสามารถทํ
่
าได้โดยวิธี Point and Click ด้วย Mouse หรือใช้ Function Key มี Tool bar
ตามมาตรฐานของ windows ทัวไป
่
1.8 การป้อนและแก้ไขข้อมูลในแต่ละเขตข้อมูล (Data Field) บนจอภาพสามารถทําได้แบบ Full Edit โดยใช้
แป้นลูกศร (Cursor Key Pad) หรือ Mouse และสามารถใช้วธิ ตี ดั ต่อ (Cut/Paste และ Copy/Paste) ข้อมูล
บนจอภาพได้
1.9 รหัสภาษาไทยทีใ่ ช้เป็ นรหัส สมอ สามารถทํางานกับข้อมูลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยทําได้ทงั ้ ใน
การทําดรรชนี การสืบค้นและการจัดเรียง ลําดับข้อมูลสามารถจัดเรียงลําดับข้อมูลทีเ่ ป็ นภาษาไทยได้
ถูกต้องตามหลักพจนานุกรมภาษาไทย
1.10 ระบบงานทุกระบบในข้อ 1.2 สามารถทํางานแยกเป็ นอิสระจากกันในกรณีทห่ี อ้ งสมุดจัดซือ้ ไม่ครบทุกระบบ
และสามารถทํางานร่วมกันได้ทนั ทีเมือ่ เพิม่ เติมระบบอื่นในภายหลัง
1.11 สามารถรองรับงานของห้องสมุดทีม่ ลี กั ษณะเป็ นห้องสมุดคณะหรือห้องสมุดสาขา Multi-Branches Multi Location, และ Multi-Collection บนฐานข้อมูลเดียวกันได้ และสามารถกําหนดจํานวนห้องสมุดคณะหรือ
ห้องสมุดสาขาเหล่านี้ ได้มากถึง 765 แห่ง ภายใต้ระบบเดียวกัน
1.12 รูปแบบการลงรายการสําหรับแฟ้มข้อมูลบรรณานุกรม (Bibliographic Database) และแฟ้มข้อมูลหลักฐาน
(Authority Control Database) เป็ นรูปแบบทีค่ วบคุมตามมาตรฐาน US-MARC โดยระบบสามารถ

ตรวจสอบความถูกต้องของการลงข้อมูลได้โดยอัตโนมัติ รวมทัง้ สามารถแลกเปลีย่ นข้อมูลกับระบบงานอื่น
ทีใ่ ช้รปู แบบข้อมูลเป็ น MARC ได้
1.13 ผูบ้ ริหารระบบงานของห้องสมุดสามารถทําการปรับเปลีย่ น Parameter ของระบบงานได้ตามความ
เหมาะสม
1.14 สามารถเปิดใช้งานได้หลายๆ ระบบงานในเวลาเดียวกัน
1.15 ผูใ้ ช้สามารถกําหนดระดับการรักษาความปลอดภัย (Security Setup) ได้อย่างน้อยดังนี้
1.15.1 กําหนดตามลักษณะงาน (Module Function)
1.15.2 กําหนดรหัสผ่านเฉพาะแต่ละคน (User Identification Number and Password)
1.15.3 กําหนดตามระดับชัน้ ของผูใ้ ช้ (User Classification)
1.15.4 กําหนดความเป็ นเจ้าของของระเบียน MARC เพือ่ ป้องการแก้ไข(Record Ownership)
2 ระบบวิ เคราะห์และควบคุมการจัดหมวดหมู่ (Cataloguing Module)
2.1

แฟ้ มข้อมูลบรรณานุกรม ( Bibliographic Records )
2.1.1
สามารถควบคุมรูปแบบการลงรายการและตรวจสอบความถูกต้องของการลงรายการรวมทัง้
สามารถแลกเปลีย่ นข้อมูลในรูปแบบ MARC โดยใช้มาตรฐาน US-MARC
2.1.2
การสร้างฐานข้อมูลบรรณานุ กรมกระทําผ่าน MARC workform ทัง้ นี้ เพือ่ ความสะดวกในการ
ป้อนข้อมูลใน Subfield และการกําหนด Indicator โดยทีผ่ ใู้ ช้สามารถเพิม่ ลบ และแก้ไข Tag
และ Subfield รวมทัง้ Indicator ใน MARC Record ได้
2.1.3
สามารถรับระเบียนข้อมูลบรรณานุกรมจากฐานข้อมูลอื่นๆ ทีอ่ ยู่ในรูปแบบของ US MARC เช่น
Bibliofile, OCLC, LASERCAT และอื่นๆ รวมทัง้ สามารถรับระเบียนข้อมูลทีอ่ ยู่ในรูป MARC
ทีไ่ ด้จาก CD-ROM หรือ Down Load จาก Internet ได้
2.1.4
ระบบจะทําการบันทึกข้อมูลของการลงรายการในแต่ละระเบียนหนังสือไว้ โดยมีชอ่ื ผูท้ ส่ี ร้าง
ข้อมูลพร้อมวันทีส่ ร้างข้อมูล รวมถึงชือ่ ผูเ้ ข้าไปแก้ไขข้อมูลและวันทีร่ วมถึงเวลาทีแ่ ก้ไข(คน
สุดท้าย) ไว้ และข้อมูลเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขหรือเปลีย่ นแปลงได้ ทําให้ผดู้ แู ลสามารถ
ตรวจสอบการทํางานของเจ้าหน้าทีไ่ ด้
2.1.5
ระบบได้เตรียม Tag 856 สําหรับการลงข้อมูลในส่วนของ URL สําหรับเชือ่ มโยงการสืบค้น
ของระบบกับ URL ได้ (ต้องเป็ นการสืบค้นผ่าน Horizon Information Portal เท่านัน้ )
2.1.6
สามารถตรวจสอบคําภาษาอังกฤษทีพ่ มิ พ์ผดิ ได้ ( Spelling Check) ตาม Tags และ subfields
ทีก่ าํ หนด
2.1.7
สามารถทําการเชือ่ มโยงข้อมูลระหว่างระเบียนหนังสือได้ ซึง่ จะมีประโยชน์ในการแสดงผลต่อ
ผูใ้ ช้ เช่น การเชื่อมโยงระเบียนหนังสือทีม่ กี ารพิมพ์หลายครัง้ เข้าด้วยกัน หรือ หนังสือต้นฉบับ
ภาษากับหนังสือทีม่ กี ารแปลหลายภาษาเข้าด้วยกัน
2.1.8
สามารถรับข้อมูลของสือ่ ในแบบต่างๆ เช่น หนังสือ วารสาร และโสตทัศนวัสดุต่างๆ
2.1.9
สามารถทําดรรชนีเพือ่ การสืบค้นได้จากทุกเขตข้อมูล เช่น ชื่อผูแ้ ต่ง, ชือ่ เรือ่ ง, หัวเรือ่ ง, คํา
สําคัญ, ISBN/ISSN, Call Number, Barcode และ/หรือ ข้อมูลอื่นๆ ในระเบียนข้อมูล

2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13

2.1.14
2.1.15

2.1.16
2.1.17

ระบบสามารถรองรับการใช้ Call Number แบบ Dewey, LC, NLM หรือ ผูใ้ ช้ทาํ การกําหนดเอง
(Local Call Number)
สําหรับหนังสือทีต่ ่างกันเฉพาะปี ทพ่ี มิ พ์ หรือครัง้ ทีพ่ มิ พ์ ระบบสามารถทําสําเนาระเบียนข้อมูล
จากฐานข้อมูลเดิมทีม่ อี ยู่
มีระบบป้องกันการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลเดียวกัน จากเทอร์มนิ ลั ทีม่ ากกว่า 2
ระบบแสดงเขตข้อมูล (Tag) เครือ่ งหมายและป้ายเขตข้อมูลย่อย (Subfield) รวมทัง้ คําอธิบาย
วิธแี ละประเภทของการลงข้อมูล ในแต่ละเขตข้อมูลย่อย บนจอภาพโดยอัตโนมัติ เมือ่ มีการ
ป้อนข้อมูลถึงตําแหน่งนัน้ ๆ
สามารถสร้าง ลบ และแก้ไข ระเบียนข้อมูลเฉพาะเล่ม (Copy) ได้ทงั ้ แบบ Online (ทีละเล่ม)
และ Batch (ครัง้ ละหลายเล่ม)
ระบบจะทําการสําเนาข้อมูลของเลขหมูห่ นังสือให้โดยอัตโนมัตใิ นกรณีทม่ี กี ารสร้างเล่มแรกของ
รายการบรรณานุกรมใหม่ หรือในกรณีทม่ี กี ารแก้ไขข้อมูลของเลขหมูห่ นังสือในรายการ
บรรณานุกรมภายหลัง เมื่อทําการบันทึก ระบบจะสอบถามความต้องการในการแก้ไขเลขหมู่
หนังสือทีร่ ายการเล่มด้วย
รองรับเลข ISBN แบบ 13 digits ด้วย
การสํารองข้อมูลสามารถทําได้ในรูปของ US MARC ได้

2.2

WORKFORM การลงข้อมูล
2.2.1
ระบบจัดเตรียม MARC Workform ไว้ครบตามมาตรฐานของการลงรายการไว้ทงั ้ 7 ประเภท
2.2.2
ผูใ้ ช้สามารถกําหนด Workform ไม่จาํ กัดจํานวน Workform โดยผูใ้ ช้อาจสร้าง Workform ตาม
ประเภทของข้อมูลทีต่ อ้ งการลง เช่น วิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย นวนิยาย หนังสือ
ทั ่วไป ฯลฯ และ ผูล้ งข้อมูลสามารถสร้าง Workform ของตนเองได้ โดยที่ Workform ทีส่ ร้างไว้
จะต้องไม่มผี ลกระทบต่อ Workform และการลงข้อมูลของคนอื่น
2.2.3
Workform ทีส่ ร้างผูใ้ ช้สามารถกําหนด default ข้อมูลในลักษณะของ Tag, Subfield, Indicator
รวมทัง้ สามารถพิมพ์คาํ หรือข้อความทีต่ อ้ งใช้บอ่ ยๆ เพือ่ ช่วยย่นเวลาในการลงข้อมูล เช่น Tag
502 $aปริญญานิพนธ์ (กศ.ม.(การมัธยมศึกษา)) – มหาวิทยาลัย…

2.3

แฟ้ มควบคุมข้อมูลหลักฐาน (AUTHORITY CONTROL FILE)
2.3.1
มีระบบช่วยในการจัดทําแฟ้มข้อมูลหลักฐาน ( Authority Control File) สําหรับชือ่ ผูแ้ ต่ง
(Author) หัวเรือ่ ง (Subject) ชื่อชุด (Series) และ ชือ่ เรือ่ งแบบฉบับ (Uniform Title) เท่านัน้
่
เพือ่ ให้เป็ นไปตามหลักของบรรณารักษศาสตร์ และมาตรฐานทัวโลก
2.3.2
ระเบียนหลักฐาน (Authority File) เป็ นรูปแบบตามมาตรฐาน US MARC และสามารถรับการ
ถ่ายโอนระเบียนหลักฐานนี้ตาม US MARC Format
2.3.3
การแก้ไข Authority สามารถทําได้โดย แก้ไขทุกระเบียนทีม่ คี วามเกีย่ วเนื่องกัน ( Global
Change )
2.3.4
มีระบบสร้างและปรับปรุงข้อมูล See และ See Also Reference

2.3.5

ห้องสมุดสามารถกําหนดความเป็ นเจ้าของ (Ownership) ในแต่ละรายการบรรณานุกรม และ
Authority Record ในฐานข้อมูลได้

2.4

Z39.50 Cataloguing
ห้องสมุดสามารถ Set up เพือ่ เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลอื่น ๆ ทีไ่ ม่ใช่ระบบ Horizon ได้ โดยอ้างถึงฐานข้อมูล
ทีใ่ ช้ Protocol Z39.50 ซึง่ ห้องสมุดสามารถสืบค้นข้อมูลจากห้องสมุดต่าง ๆ ได้จาก Staff Pac และสามารถส่ง
รายการบรรณานุกรมไปยังระบบงาน Cataloguing เพือ่ ทําการแก้ไขและบันทึกข้อมูลเข้าสูฐ่ านข้อมูลของห้องสมุด
2.5 ป้ ายติ ดสันหนังสือ (SPINE LABEL)
สามารถพิมพ์ป้ายสําหรับติดสันและบัตรประจําหนังสือได้โดย ห้องสมุดสามารถกําหนดข้อมูลในป้าย,
ขนาดอักษร และ ขนาดของป้าย ได้ตามความต้องการ และไม่จาํ กัดจํานวนของป้ายทีจ่ ะใช้ ทัง้ นี้สามารถพิมพ์ไป
ทีเ่ ครือ่ งพิมพ์โดยตรง หรือจะจัดพิมพ์เป็ นแฟ้มข้อมูล (file) ได้
3 ระบบบริ การสืบค้นข้อมูลสําหรับเจ้าหน้ าที่ (Staff PAC)
3.1
3.2

ระบบสืบค้นข้อมูล สามารถทําการสืบค้นเชือ่ มโยงระหว่างฐานข้อมูลจากห้องสมุดหลายๆ แห่งได้โดยผ่าน
Z39.50
ลักษณะการค้น
3.2.1
สามารถค้นจากดรรชนีทห่ี อ้ งสมุดกําหนดไว้ เช่น ชือ่ เรือ่ ง ชื่อผูแ้ ต่ง หัวเรือ่ ง ฯลฯ
3.2.2
การสืบค้นภายใต้ ชื่อเรือ่ ง หัวเรือ่ ง ชือ่ ชุด และชือ่ ผูแ้ ต่ง สามารถทําได้ 2 แบบคือ แบบค้น
ตามลําดับอักษร ( Alphabetical Search ) และแบบค้นตามคําสําคัญ (Keyword Search) โดย
สมาชิกผูใ้ ช้บริการสามารถทําการค้นโดยใช้ศพั ท์เฉพาะหรือวลีทเ่ี ฉพาะเจาะจงได้
สามารถค้นแบบกําหนดขอบเขตข้อมูลก่อนการสืบค้นโดยกําหนดเฉพาะ เช่น Collection,
3.2.3
Locationได้
3.2.4
สามารถค้นแบบเจาะจง ( Exact Match Search) เช่น ISSN/ISBN, Barcode
3.2.5
ในกรณีทร่ี ายการทีต่ อ้ งการไม่สามารถหาตัวเล่มได้ ผูใ้ ช้สามารถทําการสืบค้นต่อเนื่องจาก
รายการอื่นทีม่ คี วามสัมพันธ์ได้ ( Related Term) โดยความสัมพันธ์นนั ้ จะถูกกําหนดโดยข้อมูล
หลักฐาน (Authority Control Record) ซึง่ ระบบจะแสดงผลลัพธ์เป็ นคําทีเ่ กีย่ วข้องหรือสัมพันธ์
กัน (Related Term) ให้สมาชิกผูใ้ ช้บริการสามารถใช้คาํ นัน้ ค้นต่อได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งป้อนข้อมูล
เข้าไปใหม่
3.2.6
สามารถทํา Forward and Backward Field Browsing ได้
3.2.7
สามารถกําหนดวิธกี ารสืบค้นระหว่าง Index ได้ (Cross-Index Search) ในกรณีการสืบค้นตาม
คําสําคัญ (Keyword) เช่น ต้องการหนังสือทีม่ ชี อ่ื หนังสือว่า “คอมพิวเตอร์” และมีชอ่ื ผูแ้ ต่งว่า
“สมชาย” เป็ นต้น

3.2.8

3.2.9
3.2.10

3.2.11

3.2.12

สามารถเรียกคําพร้อมดรรชนีทใ่ี ช้ในการสืบค้นครัง้ ก่อน (Previous Search) มาใช้สบื ค้นใหม่
โดยไม่ตอ้ งพิมพ์ซ้าํ อีก ซึง่ คําทีใ่ ช้ในการสืบค้นเหล่านี้จะถูกลบออกไปตามเวลาทีก่ าํ หนดไว้กบั
ระบบ
ในกรณีระเบียนข้อมูลหลายภาษา สามารถแสดงผลได้โดยใช้ Unicode font
สามารถดูขอ้ มูลของหนังสือแต่ละเล่มได้ (item) ซึง่ ระบบจะแสดงข้อมูลเกีย่ วกับ สถานภาพ
หนังสือ ข้อมูลการจัดซือ้ ข้อมูลผูใ้ ช้คนปจั จุบนั ข้อมูลคนทีใ่ ช้หนังสือคนล่าสุด และสถิตกิ ารใช้
หนังสือภายในห้องสมุด (In-house used)
สามารถเรียกดูจาํ นวนการใช้หนังสือต่อชือ่ เรือ่ งสําหรับแต่ละห้องสมุด โดยกําหนดได้เป็ นข้อมูล
การยืมครัง้ แรก การยืมต่อ การยืมต่อทางโทรศัพท์ หรือการใช้หนังสือภายในห้องสมุด (inhouse use) โดยสามารถกําหนดช่วงเวลาเฉพาะทีต่ อ้ งการใช้ในการตรวจสอบได้ ทัง้ นี้จะต้องมี
การกําหนดเงือ่ นไขเหล่านี้ไว้ล่วงหน้า
สามารถสืบค้นจากฐานข้อมูลของห้องสมุดอื่นๆ ผ่าน Z39.50 จากระบบงาน Horizon และ
Import ข้อมูลในรูปแบบ US-MARC รายการทีต่ อ้ งการไปยังงาน Cataloging เพือ่ บันทึกเข้าสู่
ระบบฐานข้อมูลของห้องสมุดได้ทนั ที

4 ระบบควบคุมการยืม-คืน (Circulation Module)
4.1 คุณสมบัติโดยทั ่วไป
4.1.1
สามารถทํางานการยืม-คืนได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยการใช้ Barcode ในกรณี
จําเป็ น สามารถทําการบันทึกข้อมูลเพิม่ เติมได้
4.1.2
สามารถกําหนด วันและเวลา เปิ ด-ปิ ดบริการของห้องสมุดล่วงหน้าได้
4.1.3
การกําหนด Parameter ของระบบมีความยืดหยุน่ มากและสามารถแก้ไขเปลีย่ นแปลงให้
เหมาะสมกับห้องสมุดแต่ละประเภท ทัง้ ห้องสมุดเดีย่ ว ห้องสมุดทีม่ สี าขาหรือห้องสมุดคณะ
เพือ่ ให้ระบบสามารถควบคุมการยืม-คืนของห้องสมุดคณะซึง่ แต่ละห้องสมุดมีกลุ่มสารสารเทศ
ของตนเองทีเ่ ป็ นอิสระมีกฎระเบียบในการให้ยมื แตกต่างกัน วันและเวลาเปิ ดทําการแตกต่างกัน
ได้
4.1.4
เทอร์มนิ อลทีใ่ ห้บริการยืม-คืนสามารถสลับไป-มาระหว่างทัง้ 2 งาน โดยใช้ฟงั ก์ชนคี
ั ่ ย์
4.1.5
มีระดับของ Security สําหรับเจ้าหน้าที่ ในกรณีทจ่ี าํ เป็ นต้องทําการเปลีย่ นแปลงแก้ไขข้อมูลการ
ยืม-คืน และหากว่าข้อมูลนัน้ เป็ นข้อมูลสําคัญ จะมีระบบรักษาความปลอดภัย โดยผูท้ ส่ี ามารถ
แก้ไขได้ ต้องมีรหัสผ่าน ( Password)
4.2

การยืม-คืน (CHECKIN-CHECKOUT)
4.2.1
สามารถเก็บระเบียนการยืมของแต่ละคนได้ถกู ต้อง และสามารถบอกจํานวนการยืมรวมทัง้ หมด
ของสมาชิกผูใ้ ช้บริการแต่ละคนได้
4.2.2
ในกรณีทม่ี กี ารใช้ระบบมากกว่า 1 ห้องสมุด (location) เจ้าหน้าทีส่ ามารถกําหนดเงือ่ นไขการ
ค้นเฉพาะสมาชิกทีล่ งทะเบียน ณ ห้องสมุดนัน้ ๆ หรือค้นรายชือ่ สมาชิกจากทัง้ ฐานข้อมูลได้

4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.2.8
4.2.9
4.2.10
4.2.11

4.2.12
4.2.13
4.2.14

4.2.15
4.2.16

4.2.17
4.2.18

4.2.19

แสดงชือ่ และประเภทของสมาชิกบนหน้าจอยืม
สามารถเตือนไม่ให้ยมื หรือยืมใหม่ (Renewal) ในกรณีทม่ี กี ารยืมเกินกําหนด หรือต้องชําระ
ค่าปรับ หรือหนังสือเกินกําหนดส่งและยืมต่อไม่ได้
สามารถยืมต่อใหม่ ได้ทงั ้ จากหน้าจอยืม และหน้าจอคืน
สามารถแสดงรายการสิง่ พิมพ์โดยย่อ พร้อมวันกําหนดส่งบนจอภาพหลังจากทีไ่ ด้มกี ารยืมหรือ
ยืมต่อใหม่
สามารถแจ้งเงือ่ นไขข้อยกเว้นต่างๆ ในขณะทีม่ กี ารยืมได้ เช่น หนังสือสํารอง หนังสือของ
ห้องสมุดอื่น เป็ นต้น
สามารถกําหนดระยะเวลาการยืมให้แตกต่างกันได้ ตามระดับของผูย้ มื และประเภทของเอกสาร
สามารถคํานวณค่าปรับกรณีสง่ คืนเกินกําหนด โดยอัตโนมัติ
ในกรณีทผ่ี ใู้ ช้แจ้งหนังสือหาย สามารถทํารายการหนังสือหายได้จากหน้าจอยืม และสังปรั
่ บได้
ทันที
ในกรณีทย่ี งั ไม่มกี ารสั ่งปรับรายการหนังสือหาย หรือหนังสือทีเ่ กินกําหนดส่งเป็ นระยะเวลานาน
มาก จนระบบแจ้งเป็ นหนังสือหาย สามารถกําหนดให้แสดงหรือไม่แสดงรายการเหล่านี้ใน
หน้าจอรายการหนังสือยืมออกได้
สามารถลบหน้าจอรายการยืม หรือรายการคืนทีค่ า้ งอยู่ของผูใ้ ช้คนก่อนได้ โดยมีปมุ่ Clear ทัง้
ในหน้าจอยืมและคืน เพือ่ ป้องกันความผิดพลาดในการอ่านข้อมูลการยืมไปทีผ่ ใู้ ช้คนก่อน
สามารถออกใบเตือนการยืมเกินกําหนด รายการจองของสมาชิก รายการค่าปรับ ได้ทงั ้ แบบ
hardcopy หรือ e-mail
เจ้าหน้าทีห่ อ้ งสมุดสามารถให้ระบบออกใบเรียกหนังสือคืนก่อนกําหนดได้ ในกรณีทม่ี คี วาม
ต้องการใช้หนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งเป็ นกรณีพเิ ศษ แต่หนังสือเล่มนัน้ ได้ถกู ยืมออกไป และยังไม่
ถึงกําหนดคืน (Recall) ได้ทงั ้ แบบ hardcopy หรือ e-mail
การคํานวณค่าปรับในกรณีการส่งคืนเกินกําหนดสามารถทําได้โดยอัตโนมัติ เมือ่ มีการส่งคืน
และ สามารถปรับปรุงอัตราค่าปรับได้
มีระบบ Fast Entry Check-out เพือ่ ใช้สาํ หรับลงข้อมูลโดยย่อทีง่ านยืม-คืนเพือ่ ให้สามารถทํา
Check-out รายการวัสดุทม่ี คี วามจําเป็ นต้องใช้งานเร่งด่วน โดยไม่ตอ้ งผ่านงานวิเคราะห์
สารสนเทศ
สามารถเลือกให้ระบบสั ่งพิมพ์ Slip สําหรับแสดงรายการทีย่ มื - คืน การชําระค่าปรับ หนังสือ
จอง หนังสือส่งสาขา ฯลฯ
ในกรณีทส่ี มาชิกมีบล็อก (Block) ใดๆ ค้างอยูก่ บั ห้องสมุด เช่นรายการยืมเกินกําหนด รายการ
ค่าปรับ รายการจอง เป็ นต้น สามารถกําหนดให้ระบบจัดเรียงรายการเหล่านี้ตามวันทีท่ บ่ี ล็อก
ถูกสร้างขึน้ หรือตามกลุม่ ของบล็อกทีห่ อ้ งสมุดจัดลําดับการแสดงไว้ได้ และระบบยังแสดง CKO
Location สําหรับรายการนัน้ ๆ ด้วย เพือ่ กรณีทม่ี กี ารใช้ระบบกับหลายห้องสมุด เจ้าหน้าทีจ่ ะได้
ทราบว่ารายการนัน้ ๆ ถูกยืมออกมาจากห้องสมุดใด
การ CHECK -IN สามารถทําได้ 7 กรณี คือ
(1) Normal Checkin ที่ Circulation
(2) Book-drop Check-in

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Reset Date-Time (ลดหย่อนค่าปรับ) ซึง่ ต้องมี Password
Excempt Charge (ยกเว้นค่าปรับ) ซึง่ ต้องมี Password
Inhouse Use สําหรับรายการทีใ่ ห้ยมื อ่านเฉพาะภายในห้องสมุด
Damaged Mode สําหรับการคืนหนังสือทีผ่ ใู้ ช้ทาํ ชํารุด
Renewal mode สําหรับการยืมหนังสือต่อ

4.3

ข้อมูลสมาชิ ก ( BORROWER RECORDS )
4.3.1
สามารถกําหนดสมาชิกออกเป็ นประเภทต่างๆ ตามความเหมาะสมได้
4.3.2
สามารถเรียกค้นระเบียนผูย้ มื ได้จาก ชือ่ -นามสกุล เลขประจําตัวหรือ Barcode
4.3.3
สามารถทําสําเนาข้อมูลสมาชิกได้ ในกรณีทส่ี มาชิกใหม่มคี วามเกีย่ วข้องกับสมาชิกเก่า ทัง้ นี้ทาํ
ให้สะดวกรวดเร็วในการพิมพ์ขอ้ มูลทีซ่ ้าํ กันบางอย่าง เช่น ทีอ่ ยู่ เป็ นต้น
4.3.4
เจ้าหน้าทีห่ อ้ งสมุดสามารถลบข้อมูลของสมาชิกคนใดคนหนึ่งทิง้ ได้ แต่หากสมาชิกผูน้ นั ้ มีการ
ยืมหนังสือหรือมีภาระผูกพันอยูก่ บั ห้องสมุด ระบบจะเตือนให้เจ้าหน้าทีห่ อ้ งสมุดทราบและไม่ทาํ
การลบข้อมูลของสมาชิกผูน้ นั ้ ออกไป
4.3.5
เจ้าหน้าทีห่ อ้ งสมุดสามารถกําหนดวันหมดอายุสมาชิกหรือต่ออายุให้ใหม่ ในกรณีสมาชิกที่
หมดอายุ นําบัตรเก่ามาขอยืมหนังสือเจ้าหน้าทีห่ อ้ งสมุดสามารถต่ออายุ หรือทําการยกเลิกได้
ทันที
4.3.6
สามารถทํารายชือ่ ของรายการทีย่ มื ออกในปจั จุบนั ยืมเกินกําหนด และการจองของผูย้ มื ได้
โดยให้รายละเอียด เช่น ชื่อเรือ่ ง วันทีย่ มื และวันกําหนดส่ง

4.4

ข้อมูลวัสดุห้องสมุด ( ITEM RECORDS )
4.4.1
ระเบียนการยืมสามารถแยกรายการวัสดุในห้องสมุดได้วา่ เป็ นโสตทัศนวัสดุ หรือหนังสือ
4.4.2
สามารถสร้างรหัสสถานภาพของวัสดุได้ เช่น หาย ไม่ครบ ชํารุด
4.4.3
สามารถจัดทํารายชือ่ ของวัสดุต่าง ๆ โดยการแบ่งตามกลุ่มสารสนเทศ เป็ นต้น
4.4.4
ในกรณีทห่ี อ้ งสมุดมีสาขาย่อยแยกออกไป การยืม-คืนรายการสือ่ ทุกประเภทสามารถ ทําการยืม
หรือ ส่งคืนทีส่ าขาใดๆก็ได้ โดยระบบจะทําการ Update ข้อมูลแบบ On-line เพือ่ สามารถทราบ
ถึง สถานะของสือ่ รายการนัน้ ๆได้ทนั ที
4.4.5
สามารถทําการแก้ไขข้อมูลวัสดุหอ้ งสมุดเป็ นกลุ่มได้ ในกรณีทต่ี อ้ งการแก้ไขสถานภาพเล่ม เช่น
หนังสือส่งซ่อม เป็ นต้น โดยไม่จาํ เป็ นต้องแก้ไขจากงานวิเคราะห์ฯ (Cataloguing module)
รวมถึงในกรณีทต่ี อ้ งการเปลีย่ น collection, item type, location ด้วย โดยใช้ฟงั ก์ชนั Item
Group Editor ทัง้ นี้สามารถกําหนดสิทธิ ์ในการเข้าใช้ฟงั ก์ชนั นี้ให้กบั เจ้าหน้าทีแ่ ต่ละคนได้
4.4.6
ในกรณีของหนังสือแจ้งหาย สามารถกําหนดให้แก้ไขเป็ น staff only item ได้โดยอัตโนมัติ เพือ่
รายการเหล่านี้ จะไม่ปรากฏในหน้าจอแสดงรายการบน HIP

4.5

การจอง ( HOLDS )
4.5.1
สมาชิกผูใ้ ช้บริการสามารถจองหนังสือได้ผา่ น HIP ในลักษณะของ Online

4.5.2
4.5.3
4.5.4
4.5.5
4.6

สามารถทําการขอจองสือ่ ประเภทต่างๆ ได้โดยเลือกเล่มทีต่ อ้ งการได้ทนั ที
เมือ่ มีการจองเกิดขึน้ เจ้าหน้าทีส่ ามารถทีจ่ ะขอดูขอ้ มูลการจอง เช่น จํานวนและชื่อผูจ้ องพร้อม
ข้อมูล ทีเ่ กีย่ วข้อง ฯลฯ และ สามารถออกรายงานดังกล่าวได้
เจ้าหน้าทีส่ ามารถกําหนด Parameter สําหรับการจองได้ ตามกฎของห้องสมุดแต่ละแห่ง
สามารถพิมพ์รายชือ่ ผูจ้ องทีก่ าํ ลังรอหนังสือได้

รายงานทางสถิ ติ ( STATISTICAL REPORTS )
4.6.1
รายละเอียดของสถิตกิ ารยืม
4.6.2
สามารถจัดทําสถิตทิ จ่ี าํ เป็ นสําหรับการตรวจสอบประจําวัน
4.6.3
รายชือ่ หนังสือจอง
4.6.4
รายงานสําหรับรายการสือ่ ทีส่ ง่ คืนเกินกําหนด

5 ระบบงานเครือข่ายอิ เล็กทรอนิ กส์ ( HIP : Horizon Information Portal )
5.1
5.2
5.3
5.4

5.5
5.6
5.7
5.8

5.9

สามารถทํางานเป็ น Gateway ระหว่าง HTTP ซึง่ เป็ นต้นแบบของ Web กับ Z39.50 ซึง่ เป็ นต้นแบบของ
โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ
สามารถใช้ Web browser ประเภทใดก็ได้ ทีส่ ามารถสืบค้น Z39.50 compliant database เช่น Internet
Explorer เป็ นต้น
เป็ นระบบสืบค้นข้อมูลทีผ่ ใู้ ช้สามารถค้นหาข้อมูลได้ตลอดเวลา โดยไม่จาํ กัดเวลาและสถานที่
เป็ นระบบ Multiple electronic resource สามารถค้นข้อมูลได้หลายๆ แหล่งข้อมูล โดย ผูใ้ ช้สามารถสืบค้น
ข้อมูลหลายฐานข้อมูลได้ในเวลาเดียวกัน จากการค้นครัง้ เดียว โดยทีฐ่ านข้อมูลเหล่านี้จะเป็ นฐานข้อมูล
จากระบบห้องสมุดอัตโนมัตใิ ดก็ได้ ทีม่ ตี น้ แบบ Z39.50 และระบบจะแสดงผลของการสืบค้นให้ทราบว่า
พบรายชือ่ หนังสือทีต่ อ้ งการจํานวนเท่าใด จากแต่ละฐานข้อมูล ซึง่ เรียกว่า Broadcast Searching (ผูด้ แู ล
ระบบสามารถกําหนดการเชือ่ มโยงฐานข้อมูลของห้องสมุดต่างๆ ได้ดว้ ยตนเอง)
มีเมนูในการสืบค้นได้มากหลายทาง ตามความต้องการของผูใ้ ช้ เช่น Basic Search, Advance Search,
Power Search, General Search (Quick Search)
สามารถแสดงข้อมูลทีเ่ ป็ นมัลติมเี ดียได้ ไม่วา่ จะเป็ น เพลง ภาพยนตร์ รูปภาพ หรือ ข้อมูลแบบ full text ได้
โดยกําหนดข้อมูลเหล่านี้ไว้ใน tag 856 ของฐานข้อมูลหลักตามมาตรฐานการลงรายการแบบ US-MARC
ผูใ้ ช้สามารถขอจองหนังสือเล่มทีต่ อ้ งการได้ โดยใส่เลขบาร์โค้ดสมาชิก และ เลข Pin number
ผูใ้ ช้สามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวได้ ไม่วา่ จะเป็ น รายการหนังสือทีย่ มื ออก รายการหนังสือทีข่ อจอง
รายการหนังสือทีเ่ กินกําหนดส่ง รายการค่าปรับ เป็ นต้น และผูใ้ ช้ยงั สามารถแจ้งให้หอ้ งสมุดทราบได้ใน
กรณีทท่ี อ่ี ยูไ่ ม่ถกู ต้อง รวมถึงการเปลีย่ นหมายเลข Pin Number ได้ตามต้องการ นอกจากนี้ ผูใ้ ช้ยงั
สามารถยืมต่อหนังสือเองได้ (ถ้าห้องสมุดอนุญาต) และทราบจํานวนครัง้ ทีไ่ ด้ยมื ต่อไปแล้วของหนังสือแต่
ละรายการด้วย
ห้องสมุดสามารถดูสถิตกิ ารสืบค้น HIP ในแต่ละวัน แต่ละเดือน แต่ละปี และสถิตกิ ารเข้าตรวจสอบข้อมูล
ของสมาชิกได้

