OTEVŘENÝ INTEGROVANÝ

KNIHOVNÍ SYSTÉM

Koha patří mezi celosvětově nejpoužívanější systémy.
Vytvořila jej knihovna a dále vyvíjí komunita.
Přitom se o ni stará stabilní vývojový tým,
který ji pravidelně aktualizuje.

KLÍČOVÉ
VLASTNOSTI
SYSTÉMU
Systém je zdarma plně rozšiřitelný o nové funkce,
roste s vašimi potřebami.
- 16 let intenzivního vývoje
- 54 knihoven v ČR (srpen 2016)
- podpora výměnných souborů
- napojení na CPK, Souborný katalog, databáze autorit
- Z39.50, OAI-PMH, NCIP, ILSDI
- indexace za pomocí Zebra nebo ElasticSearch
- API na propojení s dalšími systémy
- spolupráce s katalogem VuFind
- podpora RFID

Integrovaný knihovní systém Koha je první knihovní systém vydaný
pod open-source licencí.
Nabízí kompletní škálu funkcí jak z pohledu knihovny,
tak z pohledu čtenáře.

NAVZÁJEM
PROPOJENÉ
MODULY
akvizice: správa dodavatelů, rozpočtů a objednávek,
návrhy na nákup
katalogizace: MARC21 / RDA, přehledné šablony,
napojení na autority a slovníky, profi editor
pro pokročilé katalogizátory s podporou maker,
import / export záznamů v mnoha standardech
autority: všechny druhy, vlastní slovníky
cirkulace: poplatky, rezervace, upozorňování emailem a SMS
s editovatelným zněním, (po)tisk průkazů, tisk přihlášek,
čárových kódů, MVS
správa čtenářů: různé kategorie, pravidla
statistiky: víc než 1000 různých statistických výstupů
a téměř neomezená možnost tvorby dalších na míru
nástroje na hromadné operace se záznamy a jednotkami,
správa výměnných souborů (regionální funkce)
různá práva pro zaměstnance,
možnost ukládat historii provedených úkonů

Vznik systému Koha byl iniciován novozélandským
sdružením knihoven Horowhenua Library Trust.
Název systému je maorské slovo a znamená „dar“
a přesně tím se snaží Koha pro knihovnickou komunitu být.

e

WEBOVÉ
ROZHRANÍ

- systém je dostupný odkudkoli (stačí mobilní internet)
- podpora dotykových displejů - např. tablet s připojenou čtečkou
čárových kódů
- široké možnosti úpravy rozhraní
- základní provoz možný i při výpadku připojení (offline klient)
- plná lokalizace do češtiny

ZABEZPEČENÍ
- pravidelné aktualizace a opravy
- použití bezpečného komunikačního protokolu HTTPS
pro přihlašování do knihovnického systému i online katalogu

RŮZNÉ
FORMY
PROVOZU
Systém provozujete tak, aby odpovídal vašim požadavkům
- vlastní server
- virtuální server
- sdílený server mezi několika knihovnami
(například regionální síť)

Společnost R-Bit Technology, s.r.o. byla založena již v roce 2010.
Máme 20 let zkušeností s vývojem software, 10 let se správou
serverů a nabízíme podporu instalacím knihovního systému Koha.
Jsme aktivním členem české komunity Koha.

GARANTUJEME
- v případě havárie obnovu systému do 12 hodin
- osobní přístup a rychlé jednání
- většinu běžných potíží řešíme během 24 / 48 hodin
Vše lze řešit vzdáleně = neplatíte zbytečné cestovné.
PŘISPÍVÁME K VÝVOJI
Podílíme se na vývoji systému Koha a víme, jak vnitřně funguje.
Díky tomu vám vždy pomůžeme najít řešení, ať už jde o odpověď
na dotaz nebo požadavek na rozšíření.
R-Bit Technology, s.r.o. sponzoruje provoz serveru a současně je
hlavním členem vývoje Koha Center - nadstavby pro potřeby
české knihovnické komunity.
Funkce Center jsou poskytovány zdarma formou služby
= žádná instalace, nastavování, vždy aktuální verze

www.koha-v-knihovne.cz
Máte-li zájem dozvědět se víc,
napište nebo zavolejte.
e-mail: info@koha-v-knihovne.cz
telefon: 604 944 755
R-Bit Technology, s.r.o.
Ke Koupališti 3283
434 01 Most

