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Website demo

Cổng thông tin: http://www.libraryportal.vn

Phần mềm Koha: http://www.koha.vn

Phần mềm Dspace: http://www.dspace.vn

PM tìm kiếm tập trung: http://www.vufind.vn
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Giới thiệu về Koha
 Koha là hệ quản trị thư viện tích hợp mã mở đầu tiên trên thế 

giới

 Phát triển lần đầu vào năm 1999-2000 tại New Zealand bởi 
Công ty Katipo và Thư viện Trust

 Có đầy đủ tính năng của phần mềm quản trị Thư viện hiện đại

 Là một ứng dụng chạy trên nền web

 Đáp ứng và cập nhật 100% chuẩn quốc tế về thư viện

 Hiện tại có trên 2700 thư viện trên thế giới đang sử dụng Koha
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Koha trên thế giới
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Phần mềm QTTVTH tại Việt Nam

 Phần mềm trong nước: Libol (Tinh Vân), iLib (CMC software), 

Vebrary (Lạc Việt).

 Phần mềm nước ngoài: Virtua (Mỹ), Aleph (Israel), Millennium 

(Innovative Interfaces - Mỹ).

 Phần mềm mã nguồn mở: CDS/ISIS, WEBLIS, PMB, Koha, 

OpenBiblio, phpMyLibrary, NewGenLib
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Koha và các phần mềm thư viện khác

Chia sẻ
dữ liệu

Sự phổ
biến tại
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Chuẩn
quốc tế

Thay đổi
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phát triển

Thời gian
Cập nhật
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Tính năng nổi bật của Koha
Luôn luôn nâng cấp và hoàn thiện

 Liên tục cập nhật và phát hành phiên bản mới, phiên bản vá lỗi

 Liên tục cập nhật chuẩn nghiệp vụ mới nhất trên thế giới

 Phát triển ổn định, bền vững dưới sự đóng góp của cộng đồng Koha 

thế giới

 Tuân thủ hoàn toàn chuẩn nghiệp vụ thư viện
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Tính năng nổi bật của Koha
Triển khai cài đặt đơn giản, dễ dàng

 Triển khai tại Thư viện

 Thuê Hosting của nhà cung cấp

 Tiết kiệm tối đa chi phí đầu tư ban đầu

 Dễ dàng backup và restore hệ thống
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Tính năng nổi bật của Koha
An toàn - bảo mật cho dữ liệu của thư viện

 Cài đặt và phát triển trên hệ điều hành mở (linux, ubuntu…)

 Hạn chế việc bị tấn công bởi mã độc và virut
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Tính năng nổi bật của Koha
Chia sẻ thông tin theo tiêu chuẩn quốc tế

PM Thư viện Việt Nam PM Thư viện Koha

PM 
chuẩn

QT

PM Việt 
Nam

Thế Giới Thế Giới

PM Việt 
Nam
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Tính năng nổi bật của Koha

Kết hợp với các giải pháp Thư viện khác

 Phần mềm quản lý tài nguyên số Dspace

 Phần mềm tìm kiếm tập trung

 Thiết bị RFID

 Cơ sở dữ liệu điện tử

 Hệ thống mượn trả tự động

 Tích hợp với hệ thống xác thực tài khoản

người dùng
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Kiến trúc của Koha

 Ứng dụng trên nền web (web-based application)

 Hệ điều hành cho máy chủ: UNIX

 Máy chủ web: Apache

 Hệ CSDL: MySQL

 Ngôn ngữ lập trình: Perl

 Máy trạm: trình duyệt web + kết nối mạng



Phân hệ chức năng chính của Koha



Giao diện OPAC dành cho độc giả



Công cụ lọc và sắp xếp kết quả tìm kiếm



Thông tin tài liệu trên OPAC



Trang cá nhân của bạn đọc
 Quản lý thông tin tài khoản

 Đặt mượn, gia hạn ngay trên trang OPAC

 Bình luận, đánh giá, gửi đề xuất mua tài liệu



Phân hệ lưu thông
Dễ dàng ghi mượn, ghi trả và gia hạn tài liệu

 Cho phép thiết lập chính sách lưu thông các các loại hình tài liệu, kiểu

bạn đọc trong thư viện

 Dễ dàng mượn, trả, gia hạn tài liệu bằng một thao tác duy nhất

 Tự động tính toán, cập nhật các khoản tiền phạt vào tài khoản bạn đọc

 Linh hoạt trong việc áp dụng chính sách lưu thông (cho phép ghi đè

chính sách

 Hỗ trợ lưu thông offline trong trường hợp mất kết nối tới máy chủ

 Tự động gửi email thông báo quá hạn, tiền phạt tới độc giả



Phân hệ lưu thông



Phân hệ Biên mục
Kiểm soát dữ liệu biên mục theo chuẩn thư viện thế giới

 Tuân thủ hoàn toàn khổ mẫu biên mục MARC 21

 Hỗ trợ chuẩn mô tả biên mục AACR2, ISBD, RDA…

 Cho phép thiết lập trước các khung mẫu biên mục

 Kết nối và chia sẻ dữ liệu tới các thư viện khác trên toàn thế giới

thông qua giao thức Z39.50

 Kiểm soát tính nhất quán của dữ liệu biên mục (Dữ liệu trường tác

giả, chủ đề…)

 Dữ liệu được mã hóa và lưu trữ trong database dưới chuẩn ISO2709



Phân hệ Ấn phẩm định kỳ



Phân hệ Bổ sung trao đổi
Dễ dàng quản lý tình hình tài chính, đơn đặt của thư viện

 Hỗ trợ quản lý tài chính cho thư viện (Kinh phí, phí đặt hàng, thanh

toán…)

 Hỗ trợ quản lý nhà cung cấp, hợp đồng bổ sung tài liệu…

 Quản lý trạng thái đơn đặt (đã về, chậm…) và gửi khiếu nại tới nhà

cung cấp



Công cụ hỗ trợ thủ thư làm việc
Cung cấp các công cụ bổ trợ cho thư viện trong công việc

 Hỗ trợ các công cụ nhập, chỉnh sửa, xóa dữ liệu theo lô (Dữ liệu bạn

đọc, dữ liệu thư mục, dữ liệu ĐKCB…)

 Hỗ trợ nhập dữ liệu ảnh hồ sơ bạn đọc, ảnh bìa tài liệu theo lô

 Xuất nhập dữ liệu marc theo chuẩn ISO2709

 Quản lý và trích xuất log hệ thống



Báo cáo thống kê
Đáp ứng mọi yêu cầu về báo cáo thống kê của thư viện

 Cung cấp hàng trăm báo cáo có sẵn

 Dễ dàng thiết lập các báo cáo khác nhau theo câu lệnh

 Trích xuất dữ 

liệu báo cáo 

theo nhiều định 

dạng khác nhau

 Hỗ trợ báo cáo 

biểu đồ



Một số dự án Koha tiêu biểu



Một số dự án Koha tiêu biểu



Một số dự án Koha tiêu biểu



TRÂN TRỌNG CẢM ƠN

CÔNG TY CP TƯ VẤN VÀ TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ D&L

Tầng 4, Tòa nhà Nhật Lâm, Số 34 Hoàng Cầu Mới, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04.66552836  Fax: 04.37678812

Email: support@dlcorp.com.vn 

Website: www.dlcorp.com.vn |   www.dspace.vn


