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1.Caracteristici generale 

 Integrat – integrează toate activitaţile din fluxul de lucru 

 Modular – navigarea între module se face uşor, orice modificare într-un modul 

fiind vizibilă aproape imediat în celelalte module 

 Permite organizarea şi prezentarea datelor din multe surse în diferite formate 

 Incorporează fluxuri de lucru şi instrumente uşor de administrat 

 Se pot defini multiple formate, baze de date, indecşi, metode de căutare 

 Arhitectura sistemului utilizează principiul unui server puternic ce poate fi 

accesat de clienţi foarte ―subţiri‖ (au nevoie de o lăţime de bandă mică pentru 

conectare şi lucru) 

 Foloseşte un client pe o magistrală de date de 32 biţi  

 



1.Caracteristici generale 

WEBOPAC 

 
 modul destinat utilizatorilor, 

 complet configurabil,  

 se pot lansa căutări în mai multe baze de date, în funcţie de opţiunea selectată,  

 se pot vizualiza legături la resurse electronice (e-books sau fişiere tip imagine),  

 o lista de rezultate poate fi ordonată după autor, titlu sau ―Imprint‖ printr-un sigur 

click, 

 dotat cu un istoric al tuturor căutărilor în sesiunea lansată, Web Opac-ul oferă 

posibilitatea regăsirii informaţiilor cu ajutorul căutărilor combinate, folosind 

operatori booleeni, 

 permite trunchierea termenilor căutaţi la stânga sau la dreapta 



1.Caracteristici generale (cont.) 

 Modulul de Achiziţie al sistemului furnizează facilităţi extinse pentru 

managementul procesării comenzilor şi management de control financiar 

(bugete pe locaţii, furnizori). 

 Achiziţiile sunt integrate cu restul sistemului Vubis Smart.  

 Modulul de Catalogare al sistemului Vubis Smart suportă managementul mai 

multor baze de date, având posibilitatea unui management local pentru 

înregistrările bibliografice. 

 Vubis Smart deţine un modul de Circulaţie sofisticat: 

  dezvoltate toate funcţiile uzuale, împrumut, restituire, prelungire, 

rezervare etc. 

  modulul de Circulaţie furnizează un submod de statistici. 

 Vubis Smart are un puternic modul Generator de rapoarte (SSP – Selecţie, 

Sortare, Printare) ce oferă utilizatorilor bibliotecari posibilitatea generării mai 

multor tipuri de fişiere în funcţie de opţiunea selectată (.txt, .doc, xls. csv). 

 Modulul  de Seriale în Vubis Smart conţine două parţi de bază:  

 întreţinerea abonamentelor, cu plata acestora  

 circulaţia serialelor, precum şi multe instrumente de raportare. 



1.Caracteristici generale (cont.) 

 

 Modulul  Sistem permite: 

 

 crearea de noi indecşi şi întreţinerea lor,  

 crearea de conturi utilizator şi atribuirea de drepturi în diverse module în 

funcţie de necesitate, 

 definirea relaţiilor uni sau bidirecţionale dintre câmpurile UNIMARC/B,   

 efectuarea de schimbări globale pe înregistrări la nivelul de câmpuri şi 

subcâmpuri UNIMARC/B (fără câmpuri de autoritate – 1xx, 2XX, 3XX,5XX 

etc.), 

 printr-un modul separat, apelabil din Internet, se poate particulariza interfaţa 

cu utilizatorii bibliotecii, această interfaţă având şi marele avantaj de a fi 

relativ uşor de configurat (interfaţa WebOPAC), 

 un control al proceselor lansate în sistem. 

 



II. Prezentarea modulelor 

 

A. Modulul de Catalogare 

 
 are dezvoltat un motor puternic de căutare efectuându-se căutări punctuale, pe 

diverse criterii de identificare a unei înregistrări, în funcţie de cîmpurile descrise 

de indexul respectiv, UNIMARC/B şi UNIMARC/A, 

 permite construirea unei sau mai multor baze de date bibliografice, 

 permite construirea fişierelor de autoritate: nume de persoană, colectivităţi, 

subiecte, subiecte geografice, titluri uniforme, 

 dispune de protocolul Z39.50 pentru căutări distribuite în baze de date 

eterogene, externe, 

 permite definirea unor formate de lucru multiple, acestea conţinând câmpuri 

specifice fiecărui tip de material descris (template pentru periodic, analitic, 

pentru materiale audio-video, carte rară etc.), 

 permite crearea de indexuri pe orice câmp sau subcâmp UNIMARC/B sau 

UNIMARC/A, 

 



II. Prezentarea modulelor (continuare) 

 

 - dispune de un editor pentru introducere, salvare, modificare, ştergere, cu 

facilităţi de predefinire a unor câmpuri în liste:  eticheta înregistrării, informaţii 

generale despre înregistrare în câmpul 100, limba documentului, codul ţării de 

publicare, autorii, colectivităţile, subiectele, subiectele geografice, subiectele 

nume de persoana, instituţiile ca subiect etc. 

 - dispune de un sistem de verificare a corectitudinii introducerii datelor  la nivel 

de câmp, subcâmp, indicatori, atribuindu-i totodată un număr unic de 

identificare, precum şi detalii privind data creării şi data ultimei modificări 

produse pe înregistrare 

 - dispune de un sistem de securitate a informaţiilor bibliografice introduse, 

sistemul fiind conceput să poată stoca ultimele 3 variante ale înregistrării, 

oricare din ele putând fi restaurată, 

 - sistemul permite crearea de legături între înregistrări: legături obişnuite între 

volumele unei publicaţii, dar şi legături pe colecţii, între descrierile analitice şi 

serialele de care aparţin, legături specifice periodicelor definite  blocul 4—etc.  

 IMPORTANT! Toate aceste tipuri de legături sunt vizibile în Web OPAC. 



II. Prezentarea modulelor (continuare) 

 



II. Prezentarea modulelor (continuare) 

 



II. Prezentarea modulelor (continuare) 

 

 O parte componentă a modulului de Catalogare este sub-modulul SSP cu 

ajutorul căruia se pot construi multiple profile de selecţie, atât folosind câmpuri 

UNIMARC pe partea bibliografică sau din autorităţi, cât şi pe bazele de date de 

cititori şi cele de ―items‖. 

 Odată profilul construit, el poate fi utilizat ori de câte ori este necesar, poate fi 

copiat şi astfel accesat de mai mulţi utilizatori.  

 Listele obţinute în urma selecţiei pot fi sortate după multiple criterii, ca mai apoi 

să poată fi uşor consultate sau, dacă se doreşte, pot fi transpuse în fişiere. 

Pentru generarea acestor fişiere sistemul dispune de mai multe tipuri de fişiere 

în care informaţiile vor putea fi consultate.  

Aceste tipuri sunt: Excell, Word, Notepad, se pot tipări direct la imprimantă. 

 Cu acest modul se generează Registrul inventar, diverse borderouri de evidenţă 

a publicaţiilor, borderouri ce se transmit filialelor odată cu publicaţiile 

achiziţionate pentru acestea, statistici specifice modulului de circulaţie etc. 



B. Modulul de Achiziţie 

 
 Funcţiile principale ale modulului de achiziţie sunt: 

 Gestiunea comenzilor de documente către furnizor; 

 Înregistrarea recepţiei documentelor achiziţionate; 

 Gestiunea tranzacţiilor financiare. 

 

 Modulul de achiziţii este alcătuit din 5 submodule principale: 

 
1. Managementul achiziţiilor 

 2. Înregistrarea recepţiei 

 3. Tranzacţiile financiare 

 4. Fişierele de autoritate 

 5. Opţiuni de editare 



B. Modulul de Achiziţie (continuare) 

 Sistemul Vubis Smart permite definirea diferitelor tipuri de comenzi: 

 donaţie,  

 cumpărătură,  

 comenzi externe, 

 comenzi retrospective,  

 comenzi urgente ca şi o combinaţie a acestora.  

 Mai multe comenzi pot fi ataşate de o singură înregistrare bibliografică. O 

comandă permite distribuirea exemplarelor în mai multe locaţii (partiale), 

prealabil definite sub un anumit cod. 

  Sistemul deţine un control al furnizorilor, al tuturor tranzacţiilor financiare 

efectuate de aceşti furnizori. 

 Cu ajutorul modulului SSP şi a altor facilităţi ale sistemului se pot genera diverse 

borderouri de repartiţie a publicaţiilor la filialele bibliotecii. 

 Sistemul permite crearea si administrarea facturilor. In plus, facturile normale 

pot fi scăzute  din fonduri diferite. Aceste fonduri, stabilite la începutul anului, vor 

putea fi suplimentate pe parcursul anului, dacă se doreşte acest lucru. 



B. Modulul de Achiziţie (continuare) 

 Vubis Smart oferă posibilitatea de a controla diversele funcţionalităţi ale 

modulului de achiziţie ca:  

 definirea de bugete pe locaţie (filială), dar în care accesul bibliotecarilor 

trebuie să fie limitat,  

 posibilitatea generării automate a bugetelor după modelul anului anterior, 

 diverse caracteristici privind definirea şi funcţionalitatea bugetelor, 

 



C. Modulul de Seriale 

 
 Dotat cu un modul bine structurat privind controlul publicaţiilor seriale, sistemul 

Vubis Smart prezintă facilitatea de generare automată a numerelor unui periodic 

după completarea  în prealabil a tuturor caracteristicilor privind frecvanţa de 

apariţie a acestuia. Orice schimbare privind recepţia unui număr este vizibilă 

automat în WebOPAC în partea de localizare a publicaţiei (zona disponibilitate). 

 Vubis Smart oferă posibilitatea de a înregistra nu numai numere transmise cu 

ajutorul unei liste de distribuire, ci şi de a primi confirmarea de recepţie de la 

acea listă. De asemenea, se pot recepţiona şi alte numere decât cele 

predicţionate de sistem, ca de exemplu numere speciale, suplimente sau 

numere scoase cu ocazia unui eveniment. Numerele generate automat de 

sistem pot fi modificate oricând. 

 Pentru numerele nerecepţionate se pot trimite genera automat nişte liste de 

avertizare ce pot fi transmise apoi furnizorului. 



D. Modulul de Circulaţie 

 În afară de operaţiile obişnuite pe care un bibliotecar le poate efectua în sistem, 

Vubis Smart-ul oferă un sistem de blocare automată a cititorilor pentru un card 

invalid, o depăşire a numărului maxim de împumuturi,  pentru neplata 

penalităţilor aferente cărţilor ce au depăşit termenul de împumut etc. 

 Dacă se doreşte, sistemul poate fi configurat astfel încât să se poată face 

rezervări via Internet, după nişte criterii stabilite anterior.  

 Vubis Smart oferă utilizatorilor un modul puternic de statistici privind numarul 

documentelor tranzacţionate într-o anumită perioadă de timp, pe categorii de 

cititori şi pe fiecare locaţie în parte. Se pot obţine date privind numărul total de 

cititori pe categorii ce sunt înscrişi într-o anumită perioadă sau numărul total de 

utilizatori deţinuţi de locaţia respectivă. 

 De asemenea, cu ajutorul modulului SSP bibliotecarii îşi pot defini propriile 

statistici în funcţie de cerinţele bibliotecii. 



D. Modulul de Circulaţie (continuare) 

 De remarcat ar fi că viteza cu care sunt procesate tranzacţiile, precum şi orice 

altă operaţie efectuată  în acest modul, poate modulul cel mai important al unui 

sistem integrat de bibliotecă. 

 Se pot defini, prin politici speciale de împrumut, termene scurte pentru 

împrumuturi pentru câteva ore sau de vineri după-amiază luni dimineaţă. 

 In plus, mai pot fi definite un număr de săli de împrumut la care sistemul poate 

afişa numărul de locuri disponibile/ocupate din fiecare sală de lectură. 

 O altă facilitatea este aceea că un cititor poate să împrumute documente de la 

mai multe filiale, nu doar de la filiala de care aparţine. 

 Bazele de date de cititori pot fi exportate într-un format predefinit în sistem ce 

conţine toate datele de identificare ale cititorului. 

 Altă facilitatea ar fi aceea de a se defini o relaţie între sălile de lectură şi 

depozite, astfel încât să poată fi listat în oricare moment situaţie documentelor 

trimise din sala de lectură, precum şi cea a celor recepţionate de depozite. 



E. Modulul WebOPAC 

 Este un modul configurabil, în care se pot construi atât căutări simple cât şi 
avansate, folosind pînă la 3 chei de căutare (combinate cu operatori booleeni) la 
care se mai pot pune restricţii după locaţie, anul publicării, tipul şi preţul 
documentului etc. 

 Bazat pe standarde cunoscute ca Z39.50, MARC, XML  sistemul face parte 
dintr-un sistem ce lucrează pe baze de date distribuite, căutările efectuându-se  
printr-un canal folosind protocolul Z39.50. Rezultatul acestor căutări este foarte 
rapid transmis de serverul de Vubis Smart pentru a fi preluat mai departe de 
celălalt sistem spre afişare în diverse formate standard (UNIMARC, Marc21). 

 Modulul WEBOPAC mai prezintă o interfaţă pentru afişarea fişierelor de 
autoritate, pentru fiecare tip de autoritate descris în sistem. Astfel există fişiere 
de autoritate nume de persoană, nume de colectivităţi, fişiere pentru titluri 
uniforme, pentru subiecte, subiecte geografice şi pentru nume de familie. Toate 
aceste fişiere conţin informaţii în câmpuri diferite, specifice fiecărui tip de 
autoritate, aceste informaţii fiind vizibile în funcţie de tip de autoritate căutat. 

 O caracteristică în plus o reprezintă posibilitatea sistemului de a rafina orice 
căutare care conţine rezultate multiple, folosind şi trunchierea termenilor la 
dreapta sau la stânga. 

 În plus, sistemul oferă posibilitatea utilizatorilor de a folosi un istoric al tuturor 
căutărilor efectuate, oricare două rezultate putându-se combina cu ajutorul 
operatorilor booleeni puşi la dispoziţia utilizatorului în partea de jos a paginii. 

 



E. Modulul WebOPAC (continuare) 



 Tot din acest modul  utilizatorii pot consulta, după o prealabilă identificare, lista 

titlurilor împrumutate de ei. Această facilitate este activată la apelarea butonului 

―Activitatea utilizatorului‖. 

 Sistemul VubisSmart  permite ataşarea unei iconiţe care să marcheze existenţa 

unui fişier  cu conţinut full-text pentru ca astfel cititorul să fie informat încă din 

lista iniţială a rezultatelor căutării că va găsi un fişier electronic.  

 Sistemul oferă posibilitatea creării de bibliografii ce pot fi salvate într-un fişier 

text şi transmise via email la adresa dorită. 

 O altă facilitate este aceea că utilizatorul poate consulta trei baze de date 

definite în sistem: Catalogul General al publicaţiilor, Catalogul România - un 

catalog al descrierilor analitice din seriale de nivel academic din diverse domenii 

şi Catalogul Europa - publicaţii referitoare la Uniunea Europeană. 

 O altă caracteristică a sistemului este aceea că dintr-o înregistrare se pot 

genera automat căutări după termenii ce sunt vizualizaţi cu o alta culoare (după 

titlu, de ex.)  

E. Modulul WebOPAC (continuare) 



F. Modulul Sistem 

 
 Sistemul permite crearea şi administrarea utilizatorilor, cu stabilirea drepturilor 

de acces în module în funcţie de cerinţele fiecărui post de lucru. Se pot defini 

restricţii pentru editarea (adăugări, modificări, ştergeri) de item-uri pe fiecare 

locaţie în parte. 

 Sistemul conţine un set de instrumente ce sunt folosite de bibliotecari ca modele 

de completare numite template-uri. Acestea sunt definite de către 

administratorul de sistem atât pe partea bibliografică cât şi pe partea fişierelor 

de autoritate, cu vizualizarea informaţiilor în WEBOPAC. 

 De asemenea, sistemul conţine un nucleu numit Data Dictionary, unde sunt 

definite toate cîmpurile şi subcâmpurile UNIMARC/B şi UNIMARC/A. Toate 

valorile conţinute în Data Dictionary pot fi modificate în funcţie de dorinţele 

bibliotecarilor, dar în acord cu standardul UNIMARC. De asemenea, sunt 

definite şi toate tipurile de relaţii ce pot fi constituite în cadrul unei înregistrări, cu 

ajutorul câmpurilor destinate legăturilor. 



F. Modulul Sistem (continuare) 

 Printr-un sistem de monitorizare a tuturor proceselor lansate în sistem la un 

moment dat, se poate vizualiza orice proces, sistemul oferind administratorului 

de sistem detalii despre persoana care l-a lansat, ora lansării, durata executării 

lui, precum îi dă şi posibilitatea de a fi întrerupt dacă asta se doreşte. 

 Conectarea clienţilor la serverul aplicaţiei este controlată de un sistem prin care 

se identifică IP-ul calculatorului care încearcă să se conecteze la server şi 

acestuia i se acceptă conexiunea ,după ce serverul  verifică IP-ul într-o listă 

prealabil definită în sistem. Dacă respectivul IP nu există în acea listă, serverul 

nu va permite conectarea clientului la sistem. Tot în acea listă se specifică şi 

locaţia de care aparţine acel calculator. 

 Pentru orice modificări în grup efectuate pe baza unor criterii, sistemul dispune 

de facilitatea de a executa modificari globale pe înregistrări dintr-o listă definită. 


