Biblioteca Centrală Universitară „Carol I“

Tulip - Vubis Smart
Studiu comparativ a două sisteme integrate de bibliotecă

Tulip - Vubis Smart

CADRU GENERAL – TULIP - Triple U Library Information Portal








Proiect realizat de ICI Bucureşti cu NIA (South Koreea),
Testare realizată pe 10.000 de înregistrări bibliografice,
Durata testării: 2 luni (mai-iunie 2017),
Personal implicat în testare: 30 bibliotecari,
Suport acordat: 3 persoane de la firma Futurenuri, Coreea
de Sud
Server ICI Bucureşti în cloud.
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TULIP - Server


Database: Tibero 6 (TmaxSoft)



Cerinţe HW: 1CPU 8Core



OS: Linux/UNIX



RAM : 24GB ( DB 6 GB, WEB
6GB, INDEX 4 GB, System 6
GB)

VUBIS SMART - Server


Database: Cache 5.0.21
(InterSystems Corpor.)



Cerinţe HW:– 1 CPU 4Core
(2008)



OS: Linux



RAM: 10 GB
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TULIP - Client






Client web
Cerinţe HW staţie: i52410M, 2.30GHz
OS: Windows7, XP
RAM : 4-8 GB

VUBIS SMART - Client





Client instalat local
Cerinţe HW staţie: Duo
core 2,3GHz
OS: Windows 2000, XP,
Vista, Win7
RAM: 500MB – 1GB
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TULIP - MODULE

Acquisition

Common
(ADM.)

Web
Service

Cataloguing

Reading
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VUBIS SMART - MODULE

Acquisition
System
Control

Serials

Web
OPAC
Circulation

Cataloguing
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TULIP
Modul Achiziţie

VUBIS SMART
Modul Achiziţie

Fişiere permanente: furnizori,

Identic, există definite fişiere

bugete, donator, rata de
schimb valutar (cu ceva probleme)
Funcţionalitate slabă din punct
de vedere al regăsirii
furnizorilor (şi donatorilor)
Nu putea fi respectat fluxul
activităţilor de achiziţie (Achiziţie
– Catalogare– Achiziţie)

Timp insuficient de testare
pentru generarea statisticilor

permanente: furnizori, bugete,
donator, rata de schimb valutar

Furnizorii pot fi regăsiţi uşor

introducând primele litere etc.

Este respectată ordinea

activităţilor din fluxul de
prelucrare al documentelor

Pot fi generate diferite tipuri de
statistici cu ajutorul
generatorului de rapoarte (SSP
– Selection Sort Publish)
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TULIP
Modul Achiziţie

VUBIS SMART
Modul Achiziţie
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TULIP
Catalogare

VUBIS SMART
Catalogare

S-a definit o tabelă de

Este folosit standardul

conversie MARC21–UNIMARC
(nu toate subcâmpurile UNIMARC au
corespondenţă în MARC21)

Template generic la nivelul

tipului de material
Template la nivelul înregistrării
(multiplicare ultima înregistrare)

Nu are dezvoltat partea de
liste şi fişiere de autoritate
Nu se pot face nici un fel de
legături (lipsă autorităţi)
E posibilă unificarea a 2
înregistrări bibliografice

UNIMARC

Se folosesc template-uri pe
tipuri de materiale

În sistem funcţionează toate
tipurile de legături între
înregistrări

Se pot unifica 2 înregistrări
bibliografice

Se pot face modificări globale
la nivelul subiectelor
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TULIP
Catalogare

Pot fi setate
atât câmpuri
fixe cât şi
variabile
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TULIP
Catalogare

Câmpurile pot fi introduse în
ambele părţi ale ecranului.
Informaţiile din stânga se vor
păstra în următoarele
înregistrări.
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TULIP
Seriale

VUBIS SMART
Serials

Datele sunt introduse în

Sunt introduse datele

achiziţie şi catalogare

 S-au introdus titlu,ISSN, date
editoriale, furnizor, preţ,
locaţie, cotă, inventar)
Nu s-a putut introduce
informaţia privind toate tipurile
de frecvenţe de apariţie

bibliografice

Se pot contrui selecţii în baza
de date cu ajutorul
submodulului SSP şi se pot
genera borderouri
Nu se generează automat
numerele lipsă la sfârşitul
anului
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TULIP
Reading

VUBIS SMART
Circulation

Sunt prezente toate

Funcţii pentru toate tipurile de

modalităţile de împrumut
Nu s-a determinat modul de
configurare al politicilor de
împrumut şi al statisticilor
Fişei cititorului i se putea ataşa
fotografia acestuia
Informaţiile privind cititorii pot fi
importaţi din alt sistem printr-un
fişier Excel, în care se pot
stabili câmpurile importate
Nu s-a putut testa cu numărul
maxim de cititori şi documente

tranzacţii de împrumut

Se cunosc modalităţile de
configurare ale politicilor de
împrumut, precum şi generarea
multor tipuri de statistici

Sistemul rulează pentru aprox.
16.000 cititori şi 1 milion
documente
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TULIP Reading

Fotografie
ataşată fişei
cititorului, alături
de alte informaţii
de pe fişa
cititorului
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TULIP
Reading

No.

User ID

fFFişier în format
Excel exportat din
meniul User
management

User Name

Belonging
Library

Status

User Status

Grade

1 92250000

Mazilu,
Stefania

BU9

Registered Staff

Staff

2 666666

Ursu, Simona BU9

Registered Staff

Staff

Registered Staff

Staff

Registered Staff

Staff

3 919433
4 9225000

Mitoiu RodicaBU
Maria
Mazilu,
BU
Stefania

Date of
Template Name
Final
Updated
2017-05General User
18
2017-05General User
18
____-__Best User
__
2017-05General User
17

Web ID
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WEB SERVICE

Mai multe formate de afişare
(scurt, extins, de export)

Elemente de catalog web 2.0
O interfaţă îmbogăţită cu
multiple alte servicii (orarul
bibliotecii, obiecte pierdute,
căutare faţetată)

Căutare simplă, căutare

alfabetică şi după subiecte

4 indecşi definiţi pentru
regăsirea documentelor

 Utilizatorii trimit direct cereri de

cărţi, ce sunt preluate în sistem,
aprobate şi apoi achiziţionate

WEBOPAC
Un singur format de afişare a
datelor bibliografice
 Nu are implementat
caracterteristici OPAC 2.0
 Interfaţă web configurabilă prin
modulul de administrare al
sistemului
 4 modalităţi de căutare (simplă,
avansată, după index şi
căutare în fişiere de autoritate)
 18 indecşi pentru regăsirea
documentelor
 Caracteristici de navigare prin
link-uri
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TULIP
Common

VUBIS SMART
System control

 Standardul MARC 21 implementat,

Standardul UNIMARC

doar bibliografic
 Verificarea automată a duplicatelor
la introducerea de noi înregistrări
 Userii se fac uşor pe bază de
template-uri
Notaţiile multor câmpuri diferă de
modul obişnuit de notare (ex.
inventar - accession number, cotacall number, system number –
control number)
 Locaţiile se crează uşor, de
administratori
 Bibliotecarii din filiale puteau
vizualiza doar înregistrările proprii

implementat, (UNIMARC B&A)

Nu face verificare automată a
duplicatelor
Configurarea unui user
presupune atribuirea treptată
de drepturi în fiecare modul

Notaţiile sunt cele practicate în
multe sisteme din ţară

Noile locaţii (filiale) se fac doar
de furnizor, dacă iniţial nu au
fost predefinite codurile filialelor
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TULIP
Common

VUBIS SMART
System Control

Nu oferă posibilitate de căutare
la nivelul clientului în alte
biblioteci (prin Z39.50)
 Facilităţi de export al datelor
puternic dezvoltate (rulare
foarte rapidă)
Salvare doar pe server
 Are implementat standardul
UNICODE
Existau meniuri în coreeană
Nu se pot face modificări
globale la nivel de conţinut al
subcâmpurilor

 Se crează fişiere de autoritate şi,
automat, liste de autorităţi

 E necesară reindexarea totală
sau parţială a indecşilor

 Submodul specific pentru
exportul datelor

 Salvarea se face atât local cât şi
pe server
Variantă ce nu suportă
standardul UNICODE

 Există posibilitatea de modificare

globală a conţinutului unui set de
înregistrări
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Concluzii

 Experienţă benefică prin prisma cunoaşterii altor
sisteme integrate de bibliotecă

 Facilităţile aduse utilizatorului prin serviciile web

dezvoltate sunt în trend cu noile tehnologii, aşa cum
orice catalog ar trebui să fie

 Datorită cerinţelor HW şi SW mari, a absenţei

fişierelor de autoritate, a fluxului de lucru uşor diferit,
nu s-a putut implementa sistemul Tulip

 Toate sistemele integrate ale marilor biblioteci din
ţară ar trebui actualizate pentru a oferi publicului
interfeţe mai prietenoase, mai multe
instrumente/aplicaţii integrate
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