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Proflib Štart 
Knižničný systém (nielen) pre školské knižnice

Celoslovenský seminár zameraný na vedenie odborných evidencií
 a elektronizáciu školských knižníc

 7. apríla 2016
 

Štátna vedecká knižnica  v Banskej Bystrici



Proflib ŠTART - ponuka pre školské knižnice

- neobmedzená veľkosť fondu,
mirroring, zálohovanie dát

- sieťová verzia (lokácie, kabinety...)
Obsahuje:
  Katalogizácia, akvizícia, retrokatalogiácia
  výpožičný systém
  základná revízia fondu
  on-line katalóg

Manuál, inštalačné CD, poradenstvo (+ bonus)



Proflib ŠTART-profil knihovník



Preberanie záznamov – Z39.50



Preberanie záznamu do lokálneho katalógu



Proflib ŠTART – On-line katalóg pre používateľov

http://kniznica.sosake.sk/webisnt/skolskakniznica.htm

http://kniznica.sosake.sk/webisnt/skolskakniznica.htm


Novinky v knižnici
- integrácia  katalógu v rámci stránky



Ukážka záznamu katalógu

www.ceit.sk



Webhosting s aktuálnymi dátami

www.ceit.sk

• Ďalšia priebežná záloha
• Úspora nákladov

 Nie je potrebná pevná IP adresa
 Server nemusí byť zapnutý nepretržite

• Menšie nároky na pripojenie
 Dostupnosť katalógu nezávislá od pripojenia



Výstupy z katalógu - prírastkový zoznam





Prírastkový zoznam,
štatistiky podľa zadelenia fondu aj jazykov dokumentov



Výpožičný systém





Upomienka mailom



Cenová ponuka

Noví používatelia:
Školské knižnice 300 Eur (konečná cena) v cene získavate zdarma aj 
možnosť hostingu on-line katalógu na obdobie 1 rok
Upgrade pre používateľov starších verzií - jednorázový poplatok
66-150 Eur podľa rozsahu prác
(cene 150 Eur získavate zdarma možnosť  hostingu on-line katalógu na 
obdobie 1 rok)

Hosting on-line katalógu so zálohovaním dát (84 Eur ročný poplatok)

Cenová výhodnosť:
Cena sa nezvyšuje s veľkosťou fondu knižnice
extra výhodná cena pre školské knižnice, nezávisí od počtu 
inštalovaných počítačov, licencia platí pre celú organizáciu (napr. 
gymnázium a základná škola)
cena sa nenavyšuje o extra poplatky za licenciu databázového systému

Nevyžadujeme ročné udržiavacie poplatky
On-line updaty a aktualizácie
Nízke prevádzkové náklady

www.ceit.sk



Ďalšia ponuka 

• Návrh a štítkov a preukazov
• Použitie čipových kariet
• Snímače čiarových kódov
• Prenosné čítačky – revízia fondu

www.ceit.sk



www.ceit.sk

Moduly:
Akvizícia a objednávanie periodík
Revízia plus - import dát z revíznej čítačky,
alebo BT zariadenie+Android

EPC - Evidencia publikačnej činnosti
a záverečných prác (SZU BB, HUAJA Banská Štiavnica)

Služby:
Riešenie katalógov na mieru
Prepojenie pobočiek (internet)
Outsourcing serverovej časti systému
Konverzie dát
Export dát – spolupráca s inými systémami MarcXML

Ďalšia ponuka:



Referencie ŠTART - malé a začínajúce knižnice 

Vyše 70 školských knižníc http://www.skolskakniznica.sk/?content=referencie

Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice (2016)
Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda Košice (2016)
Gymnázium ul. Jána Kollára, Žiar nad Hronom
Obchodná akadémia Topolčany
Špeciálna základná škola, Brezno

ZŠ Slatinská 3, Beluša  - pozrite on-line katalóg
ZŠ Kovarce
ZŠ Jilemnického ul. č. 2, ŽIAR nad Hronom
Základná škola s materskou školou Divina
ZŠ Cabajská 2, Nitra
ZŠ Lubochňa, Ľubochňa
Evanjelická základná škola v Martine
Základná škola Dončova-Bystrická, Ružomberok
ZŠ Zauréca, Ružomberok
ZŠ sv.Vincenta, Levice
ZŠ Hronské Kľačany
ZŠ Lok
ZŠ Benkova ul., Nitra
ZŠ Sitnianska, Banská Bystrica (2007)

 

 

http://www.skolskakniznica.sk/?content=referencie


ŠTART - Obecné knižnice – Selce, Trenčianská Teplá, 
Veľké Zálužie 

Proflib - Verejné knižnice
MsK Zlaté Moravce, Vráble, Šaľa, Šurany, Bojnice

•Akademické knižnice:
Slovenská zdravotnícka univerzita BB 

Knižnice ministerstiev: MZV, MDVRR, Min. spravodlivosti
Parlamentná knižnica

•Odborné, vedecké,
•výskumné ústavy - Ústredná geologická knižnica

Naši používatelia



Radi odpovieme na Vaše otázky a pripomienky

www.skolskakniznica.sk

Ďakujeme za pozornosť.... www.ceit.sk

ceit@ceit.sk

http://www.ceit.sk/

	Snímok 1
	Snímok 2
	Snímok 3
	Snímok 4
	Snímok 5
	Snímok 6
	Snímok 7
	Snímok 8
	Snímok 9
	Snímok 10
	Snímok 11
	Snímok 12
	Snímok 13
	Snímok 14
	Snímok 15
	Snímok 16
	Snímok 17
	Snímok 18
	Snímok 19
	Snímok 20
	Snímok 21

