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Vývoj knižnično-informačných systémov Proflib od r.1992
- Parlamentná knižnica
– Štátny pedagogický ústav
- knižnice ministerstiev
- verejné knižnice
- akademické knižnice
- vedecké, odborné knižnice
- špeciálne knižnice
- výskumné ústavy
- archívy a múzeá
- vodohospodárske systémy
- normy a terminológia
- MASK 1. verzia (2004-2011 v spolupráci so SNK)
- evidencia publikačnej činnosti
- inf. inštitúcie na Slovensku aj v zahraničí
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Proflib ŠTART
viac info na...
- školské knižnice
(základné, stredné školy, gymnáziá, odborné školy, špeciálne školy...)
je vhodný aj pre:
- obecné knižnice
- špeciálne knižnice
- začínajúce knižnice

Proflib ŠTART
pre školské knižnice
Knižničná agenda + služby:


akvizícia (nadobudnutie),



spracovanie fondu:
katalogizácia,
retrokatalogizácia



on-line katalóg



výpožičný systém



revízia fondu



vyraďovanie
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Profil knihovník

On-line katalóg

Program z pohľadu školského knihovníka

z pohľadu používateľov

mirrovaním (zálohovaním) na serveri a na cloude.

Proflib ŠTART-profil knihovník
Obsahuje všetky moduly,
ktoré školská knihovníčka/knihovník
potrebujú:
zápis dát,
výstupy,
Vyhľadávanie, rešeršovanie,
tlače...

Preberanie záznamov zo Slovenskej
Národnej Knižnice a ďalších knižníc
+ stačí pridať údaje o exemplári (prír.č., sig.)

Výstupy:

- prírastkové zoznamy
- revízne roznamy
- úbytkové zoznamy
- štatistiky fondu - jazyk, členenie fondu,
spôsoby nadobudnutia, vyčíslenie fondu

- bibliografie a rešerše
- tlač ročenky a knižných noviniek
- zoznam deziderát (knihy a dokumenty
navrhnuté na kúpu do knižnice)

Výpožičný systém – hlavné funkcie
evidencia používateľov knižnice – rozčlenenie podľa tried a kategórií (žiaci, zamestnanci, externí…)
evidencia požičaných aj vrátených dokumentov (históriu výpožičiek),
zobrazovanie výpožičného stavu dokumentov
evidencia návštev, prezenčných výpožičiek (počty)
možnosť využitia údajov používateľov z ASC agendy, a z iných externých súborov (.csv)
možnosť použitia školských čipových kariet ISIC alebo čiar. kódov – preukazov
individuálne texty upomienok a potvrdeniek – možnosť nastavenia tlače
nastavenie rôznej výpožičnej doby,
Možnosti tlače: prihlášky do knižnice, potvrdenia, upomienky, konto čitateľa
generovanie zoznamu používateľov, ktorí nevrátili výpožičky

možnosť priamo poslať upomienku mailom alebo vytlačiť

Výpožičný systém – ukážka aktualizácie používateľov a načítania údajov z excel súboru (resp. Asc agenda)
Zoznam žiakov sa zaktualizuje - triedy aj kontakty
Pridajú sa noví žiaci a vymažú sa údaje o žiakoch, ktorí už odišli zo školy

generovanie zoznamu aktuálnych používateľov knižnice, kontrola vrátenia výpožičiek
Načítanie zoznamov z ASC alebo ľubovoľný .csv súbor (len treba dodržať názvy stĺpcov a hlavičiek)

Hlavné výhody: - domáci dodávateľ,
- nevyžaduje sa detailné knihovnícke vzdelanie ani špeciálne skúsenosti, používateľský komfort
- dodržané štandardy MARC21, kompatibilita so SNK a zahraničnými knižnicami - preberanie
Práca je možná aj pri výpadku internetu, on-line mirroring - zálohovanie,
- obnova dát aj inštalácie
- nevyžaduje prevádzku vlastného servera, stačí bežný PC, notebook (OS windows)
- viacnásobná využiteľnosť vytvorených dát – prehľady, výstupy aj mimo knižničnej agendy
- individuálne riešenia podľa požiadaviek knižnice
Služba: on-line katalóg na serveri CEIT výhody: Úspora nákladov
– Nie je potrebná pevná IP adresa
– Server nemusí byť zapnutý nepretržite
– Menšie nároky na pripojenie -dostupnosť katalógu nezávislá od pripojenia + ďalšie služby a podpora

Všetky referencie na:
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Referencie ŠTART - školské knižnice
Stredné školy
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču Bratislava
(2021)
Spojená škola Letná Poprad (2021)
Spojená škola Pankúchova Bratislava (2021)
Spojená škola v Dudinciach (2021)
Stredná odborná škola, Učňovská 5, Košice-Šaca (2018)
Gymnázium A. Vrábla, Levice (2017)
Spojená škola svätej rodiny, Bratislava, Gercenova ul.(2017)
Súkromné bilingválne gymnázium Galanta (2017)
Gymnázium Kukučínova, Poprad (2017, 2021
Katolícka stredná pedagogická škola Cyrila a Metoda, Košice (2016)
Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov (2016,2020 + Učebnice)
Gymnázium sv. Edity Steinovej, Košice (2016)
Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda Košice
(2016)
Stredná odborná škola obchodu a služieb Piešťany (2014)
Stredná odborná škola automobilová, Košice (2013)
Gymnázium Bernolákova ul., Šurany (2013,2015)
Spojená škola J. Fabíniho 3, Spišská Nová Ves (2013)
Gymnázium Š. Moysesa, Moldava nad Bodvou (2011)
Spojená škola, Nivy 2, Šala (2011)
Stredná odborná škola technická, Michalovce (2011)
Gymnázium sv. Moniky Prešov (2009)
Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola, Nové Zámky
(2010,2020)
Gymnázium ul. Jána Kollára, Žiar nad Hronom (2009)
Pedagogická a kultúrna akadémia, Modra (2009)
Gymnázium C.S Lewisa Bratislava (2008-2018)
SPŠE ul. K. Adlera Bratislava (2008)
SPŠE ul. Hálova Bratislava (2008,2020) - ukážka
Gymnázium GLN Tomášikova Bratislava (2008,2020)
Gymnázium Bílikova Bratislava (2008,2020 + Učebnice)
Gymnázium Konštantínova ul. Prešov (2008)- ukážka
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Michalovce (2008)
Gymnázium Ľ. Štúra Michalovce (2008,2019)- ukážka
Obchodná akadémia Topolčany (2008)- ukážka
Odborné učilište internátne Snina (2008)- ukážka
Gymnázium A. Bernoláka, Senec (2007)- On-line katalóg
Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša, Prešov (2007) - ukážka
Obchodná Akadémia Sabinov (2007)
Stredná odborná škola potravinárska, Farského, Bratislava (2008)
Gymnázium Leonarda Stöckela Bardejov (2006, 2021)

Základné školy
Základná škola Sekule (2021)
ZŠ Spojová B. Bystrica (2021)
Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa
Žilina (2021)
ZŠ Komenského Bardejov (2021)
Spojená škola Malinovo, ZŠ s MŠ (2021)
Základná škola Močenok (2021)
Základná škola Šaštín - Stráže (2021)
ZŠ s MŠ Zavar (2021)
Základná škola Sološnica (2021)
Základná škola s VJS Velké Úlany (2021)
ZS Mojmirova Zlaté Moravce (2020)
ZŠ Staškov (2020)
ZŠ Kráľová pri Senci (2020)
ZŠ Pruské (2020)
ZŠ Pečovská nová Ves (2020)
ZŠ Komenského ul., Nesvady (2020)
ZŠ MPČĽ 35, Mazorníkovo Brezno (2020)
ZŠ sv. Don Bosca Topoľčany (2020 +
Učebnice)
Základná škola - Grundschule, Kežmarok
(2019)
Základná škola, Ul. J.A.Komenského, Veľký
Krtíš (2019)
Základná škola s materskou školou Udiča
(2019)
ZŠ s MŠ Dolná Strehová (2019)
ZŠ Fatranská 14 Nitra (2019)
ZŠ Zlatá, Rožňava (2018)- on-line katalóg
ZŠ s MŠ Golianovo (2018) - on-line katalóg
ZŠ Marcelová (2018)
ZŠ Zámutov (2018)
ZŠ s MŠ Habovka (2017)
ZŠ s MŠ A. Sládkoviča, Hrochoť (2017)
ZŠ Oslany (2017)
ZŠ Semerovo (2017)
ZŠ s MŠ Brehy (2017)
ZŠ s VJM Gemerská Hôrka (2017)
ZŠ s MŠ Jozefa Murgaša, Šaľa (2016)
Cirkevná základná škola sv. Margity, Púchov
(2016)
ZŠ Kovarce (2015)
ZŠ Slatinská 3, Beluša (2014)

CZŠ sv. J. Bosca Lučenec (2013, 2021)
ZŠ Jilemnického ul. č. 2, ŽIAR nad Hronom (2014)
ZŠ Zarevúca 18, Ružomberok (2013)
ZŠ s MŠ Komenského 3, Smolenice (2013)
ZŠ M. R. Štefánika, Lučenec (2013)
ZŠ ul. kpt. Nálepku, Nové Mesto nad Váhom (2013)
ZŠ s MŠ Chorvátsky Grob (2012)
ZŠ Spišské Vlachy (2011)
ZŠ s VJM Mateja Korvína, Šamorín (2011)
ZŠ A. Bagara, Trenčianske Teplice (2011)
ZŠ s MŠ Unín (2011, 2021)
Základná škola s materskou školou Divina (2011)
ZŠ Cabajská 2, Nitra (2011)
Základná škola, SNP 5, Cífer (2011)
ZŠ Lubochňa, Ľubochňa (2011)
Základná škola J. Hollého, Madunice (2009)
Základná škola Zubrohlava (2009)
Základná škola Dončova, Ružomberok (2009)
Základná škola, Sasinkova ul., Kopčany (2009)Základná škola Tbiliská, Bratislava (2007)
Evanjelická základná škola v Martine (2008)
ZŠ Dolný Smokovec (2008)
Základná škola s materskou školou Brestovany,J.Nižnanského (2009,
2021)
ZŠ s MŠ Trenčianska Turná (2009, 2021)
Základná škola Dončova, Ružomberok (2009)
CZŠ s MŠ sv. Petra a Pavla Belá nad Cirochou (2009)
Základná škola Kamenec pod Vtáčnikom (2008)
ZŠ Bieloruská Bratislava (2008)
ZŠ VJM Vetvárska Bratislava (2008)
ZŠ ul. Horova Bratislava (2008,2020)
ZŠ Bukovčana Bratislava (2008)
ZŠ Komenského ul. Senica (2008)
ZŠ Farská Fiľakovo (2008)
ZŠ Višňové (2008)
ZŠ Viliama Záborského, Vráble (2007)
ZŠ Trenčianska Teplá (2008)
ZŠ Podzáhradná Bratislava (2008)
ZŠ Holčíkovce (2008,2018)
ZŠ Nová ves nad Žitavou (2008)
ZŠ sv.Vincenta, Levice (2007)
ZŠ Hronské Kľačany (2007)
ZŠ Lok (2007,2016)
ZŠ Trhovište (2007)
ZŠ a MŠ Stakčin (2007, 2021 + uč)
ZŠ Benkova ul., Nitra (2007)
ZŠ Sitnianska, Banská Bystrica (2007)

Špeciálne školy, ZUŠ
Základná umelecká škola, Výtvarný odbor,
Liptovský Hrádok (2012)
Špeciálna základná škola internátna, Bytča
(2009,2021)
ZŠ špeciálna Myjava (2008)
Špeciálna základná škola, Brezno (2009,2017)
Biblická škola v Martine (2008)
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Referencie ŠTART - školské knižnice

noví používatelia 2021:
- Súkromná škola umeleckého designu Bohumila Baču, Bratislava
- Spojená škola, letná, Poprad
- ZŠ Komenského, Bardejov
- ZŠ Mojmírova, Zlaté Moravce
- ZŠ s MŠ Zavar,
- Spojená škola v Dudinciach,
- Spojená škola Malinovo, ZŠ s MŠ
- Základná škola Močenok
- Základná škola Šaštín - Stráže
- Základná škola Sološnica,
- Základná škola Sekule,
- Základná škola s VJS Velké Úlany,
- ZŠ Spojová B. Bystrica,
- Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa, Žilina
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Cenová ponuka
Školské knižnice – licencia (neobmedzená veľkosť fondu a používateľov)
Škola, organizácia sa stáva vlastníkom – 280 Eur konečná cena - jednorázový poplatok
Upgrade pre používateľov starších verzií
67 Eur (jednorázový poplatok)
- pre používateľov MaSK1 konverzia zdarma
Správa on-line katalógu so zálohovaním dát (po dobu 1. roka od sprevádzkovania zdarma):
- prevádzka katalógu s on-line aktualizáciou a zálohovaním dát na našom serveri
- poradenstvo, konzultácie k programu,
- updaty programu
- priebežná záloha – mirroring dát, obnova programu
- aktualizácie programu, technická podpora, poradenstvo
- pomoc so štatistikami, generovanie špeciálnych štatistík na požiadanie
- ročný poplatok 77 Eur

nevyžadujeme pravidelné ročné udržiavacie poplatky
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Ďalšia ponuka modulov a služieb:
Pre školy:
Modul učebnice – samostatný modul
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Verejné a väčšie knižnice:
Akvizícia periodík
Revízia plus
EPC - Evidencia publikačnej činnosti a záverečných prác (akademické knižnice)

Služby pre školské knižnice:
on-line katalóg - prevádzka
prevádzka knižničného systému na serveri Ceit
konverzie dát – Asc Agenda, Clavius, Mask, Rapid library, Libris, Winisis, Excel,
textové editory (MS Word)…

Používateľské riešenia na mieru...

Napr. prepojenie pobočiek – knižnica ZŠ a knižnica gymmnázia, učiteľská knižnica, verejná knižnica

Ponuka pre prácu s čiarovým kódom

Radi zodpovieme Vaše otázky a pripomienky:

ProfLib ŠTART

skolskakniznica.sk
www.ceit.sk
ceit@ceit.sk
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www.ceit.sk

smihlova@ceit.sk
0903 454010

CEIT Centrum eko-informácií a terminológie, s.r.o.
Černyševského 10, 851 01 Bratislava

Ďakujeme za pozornosť.…

Jana Šmihlová

