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 Tin học hóa tiến trình công việc 

 Số hóa tài nguyên 

 Cá nhân hóa hoạt động khai thác 

 Toàn cầu hóa kết nối liên thư viện 

 Đa dạng hóa dịch vụ 

 Chuẩn hóa nghiệp vụ 

TÍNH NĂNG NỔI BẬT 

 Hỗ trợ chuẩn biên mục MARC 21, AACR-2, ISBD; 

 Hỗ trợ các khung phân loại thông dụng như DDC, BBK, 

NLM, LOC, UDC, subject headings; 

 Nhập/xuất dữ liệu theo chuẩn ISO 2709; 

 Liên kết với các thư viện và tài nguyên thông tin trực tuyến 

trên Internet qua giao thức Z39.50 và OAI-PMH; 

 Mượn liên thư viện theo giao thức ISO 10161, sử dụng định 

dạng mã hoá dữ liệu BER/MIME; 

 Tích hợp với các thiết bị mã vạch, thẻ từ và RFID; 

 Tích hợp với các thiết bị mượn trả tự động theo chuẩn SIP 2; 

 Hỗ trợ đa ngữ Unicode với dữ liệu và giao diện làm việc; 

 Hỗ trợ các bảng mã tiếng Việt: TCVN5712, VNI, TCVN6909; 

 Công cụ xây dựng, quản lý và khai thác kho tài nguyên số; 

 Xuất bản các cơ sở dữ liệu hoặc thư mục trên đĩa CD; 

 Tìm kiếm toàn văn; 

 Khả năng tuỳ biến cao; 

 Bảo mật và phân quyền chặt chẽ; 

 Thống kê tra cứu đa dạng, chi tiết và trực quan phục vụ mọi 

nhóm đối tượng; 

 Vận hành hiệu quả trên những CSDL lớn hàng triệu bản ghi; 

 Hỗ trợ hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle hoặc Microsoft SQL 

Server; 

 Khai thác và trao đổi thông tin qua web, thư điện tử, GPRS 

(điện thoại di động) và thiết bị hỗ trợ người khiếm thị; 

 Tương thích với cả mô hình kho đóng và kho mở; 

 Hỗ trợ hệ thống thư viện nhiều kho, điểm lưu thông… 

09 PHÂN HỆ CHÍNH 

 Phân hệ Bổ sung và Quản lý kho 

 Phân hệ Biên mục 

 Phân hệ Quản lý Ấn phẩm định kỳ 

 Phân hệ tra cứu trực tuyến OPAC 

   Phân hệ Quản lý Bạn đọc  

 Phân hệ Lưu thông 

 Phân hệ Sưu tập số 

 Phân hệ Mượn liên thư viện (ILL) 

 Phân hệ Quản trị hệ thống 

CÁC THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC 
 Được chương trình “Hỗ trợ phần mềm nội địa xuất sắc” của Ban chỉ đạo CTQG về CNTT tài trợ; 

 Cúp vàng “Phần mềm đóng gói - phần mềm thương phẩm” cho sản phẩm CNTT xuất sắc do Hội Tin học Việt Nam trao tặng 

năm 2002 và 2007; 

 Giải thưởng chất lượng do Bộ bưu chính Viễn thông trao tặng cho 10 doanh nghiệp sản  xuất kinh doanh phần mềm và nội dung 

thông tin số đạt thành tích cao năm 2005; 

 Giải thưởng Sao Khuê 2005 và 2007  do Hiệp hội Phần mềm Việt Nam VINASA và Bộ Bưu chính Viễn thông trao tặng; 

 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho Sản phẩm, giải pháp phần mềm nghiệp vụ chuyên ngành xuất sắc; 

 Được triển khai thành công tại hơn 150 trung tâm thông tin, thư viện lớn nhỏ trên toàn quốc… 

MỘT SỐ KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU 

Các bộ, ban ngành trung ương và các đơn vị khác 

Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh; Thư viện Hà Nội; Thư 

viện Văn phòng Quốc hội; Trung tâm TT Khoa học và Công nghệ Quốc 

gia; Ban Chỉ đạo CTQG về Công nghệ thông tin; Trung tâm thông tin 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trung tâm Thông tin - Bộ Tài 

nguyên Môi trường; Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước… 

Các trường Đại học, Cao đẳng, Học viện 

Đại học Quốc Gia Hà Nội; Đại học Kinh tế Quốc dân Hà 

Nội; Đại học Luật Hà Nội; Đại học Sư  phạm Hà Nội; Đại 

học Xây dựng; Đại học Kiến Trúc; Đại học Nông nghiệp I ; 

Đại học Hồng Đức; Đại học Hàng Hải; Học viện An ninh 

Nhân dân; Học viện Tài chính; Học viện Cảnh sát… 

 

 


