LINLIB
integrált könyvtári rendszer
A LINLIB a Virtuarium Szoftver Stúdió terméke. Cégünk 1993 óta foglalkozik adatbázis rendszerek fejlesztésével.
A programrendszer elkészítésével egy olyan
integrált könyvtári rendszer kifejlesztése volt a
célunk, amely teljes körû könyvtári szolgáltatást
nyújt a legkisebb könyvtáraknak csakúgy, mint a
közepesen nagyoknak, megbízhatóan mûködik,
felhasználóbarát, azaz könnyen kezelhetõ és
mindezt a lehetõ legalacsonyabb áron tudjuk adni.
Végül a programnak két verziója készült el: a
Winlib és a Linlib.
A WINLIB a windows librarian system névbõl kapta a nevét. Alapvetõen egy felhasználós,
de a következõ verziói alkalmasak lesznek egyenrangú hálózaton keresztül más gépekrõl való keresésre is az adatbázisban. Elsõsorban községi,
illetve iskolai könyvtáraknak ajánljuk.
A két programrendszer használata megegyezik. Cégünk biztosítja az adatok konvertálását a
winlibrõl a linlibre való átálláskor.
Linlib: Linux Librarian System
Linlib Hálózatos, Többnyelvû Integrált
Könyvtári Rendszer
A program szolgáltatásai
(mindez a WINLIB-re is igaz)
 Automatikus szakjelzet- (cutter-) készítés;
 Export, import text és HUNMARC formátumban (adatátvételi lehetõség az OSZK MNB
CD-rõl vagy internetrõl, hamarosan a FSZEK
adatbázisból is);
 Alkönyvtárak kezelése;
 Katalóguscédula nyomtatás;
 Olvasószolgálatnak: felszólítók készítése,
elõjegyzés készítése, automatikus figyelés;
 Könyvtárközi kölcsönzés nyilvántartása, bonyolítása interneten keresztül is;
 Statisztikák elkészítése (beíratkozási napló,
forgalom, látogatók, helyben olvasók; könyvtár34
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1.4. Zenei mûvek: zeneszerzõk és közremûködõk, címek, ETO, mûfaj; leltári szám.
2. Szerzeményezés (megrendelés, reklamáció);
3. Katalogizálás;
4. Kölcsönzés (beíratkozás, kölcsönzés,
hosszabbítás, felszólítók);
5. Pénzügy (számlaadás, bevételek-kiadások
nyilvántartása, összesítése; folyóiratok elõfizetésének nyilvántartása, összesítése);
6. Statisztikák készítése (részlegenként, foglalkozásonként, életkor alapján külön-külön is);
7. Leltárkönyv (leltárkönyv, csoportos leltárkönyv, törlési jegyzék);
8. Állományellenõrzés (állományellenõrzés,
selejtjegyzék, selejtezés);
9. Export/Import (HUNMARC, Text)
10. Karbantartás, jelszóbeállítás;
11. Virtuális könyvtár (kölön megvásárolható!).

közi kölcsönzés; gyarapodási jegyzék), nyomtatása;
 Automatikus leltárkönyv vezetés (szerzeményezéskor, illetve katalogizáláskor az adatok automatikus átvezetése a leltárkönyvbe);
 Multimédiás rekordok készítése: kép és
hanganyag kapcsolása a dokumentumhoz;
 Külföldi karakterkészlet (betûk) használatának támogatása;
 Többnyelvû (jelenleg magyar, angol, német
és horvát nyelvû) keresõfelület;
 Magyar nyelvû leírás és on-line súgó;
 Desiderata katalógus készítés;
 A könyvtár történetének, szabályzatának
megjelenítése;
 Virtuális könyvtár: keresési lehetõség az
internetrõl;
 Elektronikus könyvtár: a dokumentumok
tartalmának megjelenítése az interneten.
A program moduljai:
1. Keresés (dokumentumtípusonként eltérõ,
néhány példa)
1.1. Könyv: cím, szerzõ, tárgyszó, kiadás (helye, kiadó, év), ETO, ISBN, ISSN, tárgyi melléktétel;
1.2. Idõszaki kiadványok: cím, szerzõ, kiadási hely, kiadó, tmt, ETO, ISSN, témakör;
1.3. Cikk: a cikk címe, újságcím, szerzõ, tárgyszó;
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A program
a következõ dokumentumtípusokat kezeli:
könyvek, régi könyvek, idõszaki kiadványok, cikkek, brosúrák, szakdolgozat-disszertáció, jegyzet,
szabvány, gyûjteményes könyvek, mikrofilm, videó, hanglemez, kazetta, CD, DVD (zenei, illetve
multimédiás).
Hardverkövetelmények
Ajánlott konfiguráció: a hálózat nagyságától függõ szervergép (P III), valamint Win9x operációs
rendszerû kliens gépek, Ethernet hálózat, szünetmentes tápegység, vonalkód olvasó, nyomtató.
A program mûködése
Linlib szerver: Linux operációs rendszeren mûködõ SQL alapú adatbázis szerver.
A Linux elõnyei: megbízható, stabil, vírustámadásoktól védett, olcsó operációs rendszer.
A szerverhez TCP/IP protokollon a helyi hálózaton keresztül csatlakoznak a munkaállomások.
Azonosító, jelszó szükséges a belépéshez. A
könyvtáros az azonosítóhoz rendelt jogok alapján
éri el a program funkcióit.
A program használatának elõnyei:
 Egyszerûen kezelhetõ, felhasználóbarát;
 A program rendszergazda igénye kicsi;
 Stabil, megbízható mûködés;
 Könyvtári szabványoknak való megfelelés;
 Adatátvételi lehetõség az MNB CD-rõl, hamarosan a FSZEK adatbázisából is;
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 A fejlesztések során maximálisan figyelembe
vesszük vevõink igényeit, akár egy hónapon belül
is teljesítjük az egyéni kéréseket.
Egyéb szolgáltatásaink:
 Könyvtári katalogizálási ismeretek oktatása:
ingyenes;
 Telefonos, illetve e-mailben történõ tanácsadás
24 órán belül: ingyenes;
 Upgrade: Linlib-nél az évenkénti licenc díj
alapján, automatikusan;
Winlibnél az újabb verziók ára: 5000 Ft;
Amennyiben programhibát észlel, annak javítása ingyenes;
 Internetes szolgáltatásaink: virtuális könyvtári
modul;
Könyveknél keresés alapesetben szerzõ, cím és
tárgyszó szerint.
A program ára 240 000 Ft + áfa; installálás,
oktatás: 100 000 Ft; valamint évi 16 000 Ft + áfa
licencdíj. Amennyiben a szervert is tõlünk rendelik, ingyenesen biztosítjuk a hálózati operációs rendszert (Suse Linux legfrissebb verziója, magyar
nyelvû leírással), valamint annak telepítését is.
Az elektronikus és virtuális könyvtári modulok, illetve szolgáltatások külön rendelhetõk a
programhoz.

Bemutató és referencia könyvtár: Ady Endre
Városi Könyvtár, Baja, Telcs E. u. 12.
Virtuális könyvtár: www.asterope.bajaobs.hu/
antikva (Régi könyvek tára)
Cégünk vállalja a teljes helyi hálózat kiépítését,
internetkapcsolat biztosítását, és a komplett rendszer szállítását is. Ezzel megkímélheti magát a
bosszúságtól, hogy hiba esetén a hardver, illetve
szoftver szállítói egymásra mutogatnak.
A program ajánlott mindazon városi könyvtáraknak, ahol:
 a könyvállomány nem haladja meg a 200 ezer
kötetet;
 a kliens gépek száma 2 és 25 között mozog.
Készítette és forgalmazza: Virtuarium Szoftver Stúdió  6501 Baja, Czirfusz u. 28/b, Pf. 235.
e-mail: virtuarium@virtuarium.hu, tel./fax: (79)
428-046; www.virtuarium.hu.
A WinLib Integrált Könyvtári rendszer
Windows operációs rendszeren futó, többnyelvû integrált könyvtári rendszer, mely kisebb könyvtárak igényeit hivatott kielégíteni.
A program ára: 40 000 Ft + áfa. Helyszíni telepítés, oktatás: 15 000 Ft. (X)

Magyar
Fotográfusok
Háza:
Napfénymûterem
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