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1. Giới thiệu chung về công ty Innovative Interface (Mỹ) và bộ giải pháp phần mềm 

thương mại 

 

 

1.1    Giới thiệu về công ty Innovative Interfaces, Mỹ 
 

Innovative Interfaces một trong những nhà cung cấp giải pháp phần mềm chuyên về thư viện lớn 

nhất  trên thế giới, thành lập năm 1978, có trụ sở chính tại Emeryville, California, Mỹ. Khách 

hàng của Innovative Interfaces bao gồm hơn 3.000 thư viện tại hơn 50 nước trên thế giới, trong 

đó có Việt Nam. 

 

Bộ sản phẩm về thư viện của Innovative Interfaces gồm có Sierra, Vital, Encore, Sky River, 

Decision Center, Program Registration vvv. 
 

1.2 Bộ giải pháp phần mềm thương mại của công ty Innovative Interface 

 
Bộ giải pháp phần mềm quản trị thư viện của công ty Innovative Interface được xây dựng dựa 

trên các thành phần sau 

 

 Phần mềm nền tảng dịch vụ thư viện quản lý các tài nguyên truyền thống trong thư viện 

như sách, báo, tạp chí… Đây là thế hệ tiếp theo của phần mềm quản trị thư viện tích hợp. 

 Phần mềm quản lý tài nguyên số giúp thư viện xây dựng và phân phối các bộ sưu tập số 

hóa trên internet, nó cung cấp một phương thức mới trong việc tổ chức và xuất bản thông 
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tin trên internet; cho phép quản lý các file dữ liệu định dạnh PDF, DOCX, các file ảnh, 

file audio, Video… 

 Các cơ sở dữ liệu trực tuyến (nếu có) 

 Phần mềm tìm kiếm tập trung giúp tìm kiếm thông tin trên tất cả các nguồn tài nguyên 

của thư viện bao gồm thư viện truyền thống, thư viện số và CSDL điện tử/ trực tuyến trên 

một giao diện duy nhất. 

 

2. Phần mềm Nền tảng dịch vụ thư viện Sierra 

2.1    Tổng quan về Sierra 

 

Sierra là hệ thống phần mềm nền tảng dịch vụ thư viện (Library Services Platform), thế hệ 

tiếp theo của hệ thống phần mềm quản trị thư viện tích hợp (Integrated library system). 

 

Sierra cung cấp một công cụ mạnh mẽ, hiện đại để xây dựng các dịch vụ thư viện trong tương lai 

bằng cách kết hợp các chức năng hoàn chỉnh của phần mềm thư viện với công cụ mạnh mẽ của 

nền tảng dịch vụ mở. Sierra cung cấp luồng công việc linh hoạt cho một giao diện duy nhất của 

cán bộ thư viện cho tất cả các phân hệ: lưu thông, biên mục, bổ sung, quản lý bạn đọc, quản lý ấn 

phẩm định kỳ và quản lý tài chính. Sierra sử dụng cơ sở dữ liệu PostgreSQL, hỗ trợ tất cả các 

chuẩn về tran đổi dữ liệu bao gồm cả các hàm API. Cung cấp cho thư viện một hệ thống linh 

hoạt có khả năng dễ dàng kết nối với các hệ thống bên ngoài và tùy biến các dịch vụ để đáp ứng 

nhu cầu của từng thư viện. Từ khi bắt đầu được Innovative giới thiệu ra thị trường – Giữa năm 

2012, Sierra đã được trên 500 khách hàng lựa chọn và đã được sử dụng tại trên 2500 thư viện 

trên toàn thế giới 

 

Sierra được xây dựng dựa trên cấu trúc máy chủ - khách nhiều tầng.  Phần mềm được thiết kế để 

hoạt động 24/7, không mất thời gian dừng hệ thống do bảo hành, bảo trì. Tất cả cập nhật đối với 

cơ sở dữ liệu được thực hiện theo thời gian thực. 

 

Kiến trúc mở của Sierra 

Sierra là hệ thống nền tảng dịch vụ mở, cung cấp tất cả các tính năng của hệ thống quản trị thư 

viện tích hợp với cấu trúc phần mềm hiện đại. Sierra có cấu trục dịch vụ ổn định, cung cấp khả 

năng quản trị tất cả các nguồn tài nguyên đồng thời cung cấp các tính năng mềm dẻo để đáp ứng 

tất cả các nhu cầu của thư viện. 

 

Truy cập mở 
 

Các công cụ nguồn mở bao gồm CSDL PostgreSQL, máy tìm kiếm Lucene và một hệ thống thư 

viện các hàm API cho bên thứ ba, các ứng dụng tự viết của thư viện và cho sự kết nối với các 

mạng xã hội. 
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Kiến trúc hướng dịch vụ 

 

Thiết kế phần mềm đã được tốt ưu hóa giúp cho phần mềm được phát triển với hiệu quả cao, và 

đưa sự liên kết mạnh mẽ với các dịch vụ web và hỗ trợ nhiều thiết bị khác nhau (như điện thoại, 

tablet). 

 

Quản lý luồng công việc tin cậy 

 

Khả năng truy cập thông tin, luồng công việc với đầy đủ các tính năng và thiết kế logic đã giúp 

Sierra vận hành với hiệu quả cao nhất. Sierra được xây dựng dựa trên nền tảng quản trị tài 

nguyên tích hợp và hỗ trợ các nguồn tài nguyên điện tử, tài nguyên số. 

 

Khả năng quản trị nâng cao 

 

Với cách tiếp cận của cấu trúc dịch vụ phân tầng, quản trị thật đơn giản và an toàn với Sierra, 

hơn hẳn các hệ thống khác với cách tiếp cận kỹ thuật thông thường. 

 

Sự lựa chọn của thư viện 

 

Sierra đưa đến cho thư viện sự tự do trong việc xác định thời gian và cách triển khai các tính 

năng mới. Thư viện có thể chọn các sản phẩm sẵn có của Innovative, viết các ứng dụng riêng cho 

mình hoặc chia sẻ các phần mềm với các thư viện sử dụng Sierra khác. Quan trọng hơn, thư viện 

được tự do lựa chọn các nguồn tài nguyên nào sẽ đưa ra công chúng hay chỉ sử dụng nội bộ khi 

gặp các vấn đề về sở hữu hoặc bản quyền. Trong các tiếp cận hướng dịch vụ, từng thư viện sẽ có 

thể tự xác định thế nào là tốt nhất cho mình. 

 

Cài đặt tại thư viện hoặc hosting 

 

Thiết kế hướng dịch vụ cung cấp khả năng mềm dẻo trong việc triển khai Sierra. Thư viện có thể 

lựa chọn cài đặt Sierra tại máy chủ của thư viện hoặc có thể sử dụng theo dạng hosting theo công 

nghệ điện toán đám mây. 

 

Kết nối thiết bị dễ dàng 

 

Với Sierra, thư viện có thể nhanh chóng và dễ dàng kết nối với các công nghệ khác. Thiết kế các 

tầng dịch vụ khác nhau cho ứng dụng và hiển thị giúp cho việc thêm hoặc nâng cấp các ứng dụng 

trở nên dễ dàng hơn 

 

Cộng đồng phát triển 
 

Sierra khuyến khích thư viện tự phát triển và nghiên cứu các tính năng mới. Hệ thống Sierra cho 

phép Innovative đưa ra các chương trình hợp tác phát triển linh hoạt thông qua các hàm API, đào 

tạo và dịch vụ hướng cộng đồng. 
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Kiến trúc dữ liệu 

 

Sierra đem đến cho thư viện khả năng truy cập toàn diện, cho phép thư viện tạo và tùy biết 

thông số cài đặt. Sierra cũng giúp thư viện kiểm soát tốt hơn toàn bộ các tính năng cũng như 

kết nói tới giải pháp của bên thứ ba. Sierra tận dụng tối đa các thế mạnh của CSDL nguồn mở 

PostgreSQL. CSDL mở theo ODBC cho phép thư viện truy cập dữ liệu qua các ứng dụng của 

Sierra hoặc trực tiếp qua SQL.  

Sierra được xây dựng dựa trên thiết kế hướng dịch vụ (SOA): 

- Gia tăng cơ hội cho các đối tác của Innovative và thư viện trong việc phát triển 

ứng dụng – thư viện sẽ có được tính linh hoạt toàn diện trong việc xác định các 

tính năng cần được ưu tiên cũng như các lựa chọn phát triển 

- Linh hoạt trong phương pháp triển khai cài đặt (theo điện toán đám mây, tại thư 

viện và SaaS) 

- Nền tảng để dễ dàng phát triển ứng dụng, kết nối thiết bị và độc lập về tài nguyên 

 

 

Kiến trúc Nền tảng dịch vụ mở của Sierra được thể hiện ở mô hình dưới đây: 
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Thiết kế theo tiêu chuẩn SOA của Sierra có bốn tầng, mỗi tầng sẽ có các ứng dụng dịch vụ và 

đưa ra các bộ tính năng độc lập. Dịch vụ được thiết kế trong mỗi tầng được kết nối với nhau và 

hoạt động trong môi trường gồm DAO, SOAP, Java, http. Dưới đây là mô tả của từng tầng: 

 

Tầng CSDL – Sử dụng công nghệ nguồn mở theo tiêu chuẩn quốc tế, tầng CSDL bao gồm 

CSDL PostgreSQL và đánh chỉ mục Lucene. Các công cụ truy cập và quản trị giúp kiểm soát 

CSDL và đánh chỉ mục đồng thời giúp đưa các nguồn tài nguyên tới cho các ứng dụng của bên 

thứ ba, ví dụ như các công cụ báo cáo và các công cụ SQL. 

 

Tầng dịch vụ - Trong môi trường Sierra, tầng dịch vụ hỗ trợ tất cả các tính năng chính của thư 

viện như lưu thông, biên mục, tìm kiếm và quản lý luồng công việc cho tài liệu điện tử. Tầng 

dịch vụ cung cấp giao diện cho CSDL và các nguồn tài nguyên ở tầng thấp hơn, đồng thời có thể 

được sử dụng bởi các tầng trên thông qua SOAP. 

 

Tầng ứng dụng – Tầng ứng dụng đưa ra các ứng dụng của Sierra. Tầng này sử dụng các 

RESTful API nối dài, trong đó dịch vụ được xác định bởi các URL của nó. Các bộ API được sử 

dụng để hỗ trợ các tính năng OAI/PMH, quản lý bạn đọc và các truy cập vào tài khoản của bạn 

đọc. Tầng ứng dụng sẽ kết nối tới các hàm API của các nguồn tài nguyên đơn vị thứ ba bao gồm 

dữ liệu, mạng xã hội, trang web. 

 

Tầng trình diễn – Tầng trình diễn quản lý sự hiển thị và các trao đổi giữa người dùng và tầng 

ứng dụng. Tầng này hỗ trợ nhiều thiết bị ngoại vi như máy trạm, web, điện thoại thông minh, 

máy tính bảng. 

 

Quản lý truy cập theo chức năng nhiệm vụ 

 

Khả năng quản lý truy cập theo chức năng nhiệm vụ của cán bộ thư viện giúp cán bộ quản trị dễ 

dàng phân công công việc trong hệ thống. 
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Cán bộ quản trị có thể xem, tạo mới, chỉnh sửa, xóa các tài khoản truy cập vào hệ thống, cũng 

như quản lý toàn bộ các quyền trong hệ thống của tài khoản truy cập đó. Mỗi tài khoản của 

người sử dụng sẽ được gán các quyền hạn, từ đó xác định tính năng nào người dùng đó được 

thực hiện trong hệ thống. Mỗi tài khoản cũng có thể xác định nhóm người dùng, vị trí và vai trò 

của người dùng đó. 

 

Cùng với tài khoản đăng nhập xác định quyền truy cập vào hệ thống, một bộ các quyền khác sẽ 

xác định người dùng được thao tác những gì sau khi truy cập. Sierra cung cấp nhiều lớp phân 

quyền khác nhau, cho phép thư viện tối ưu hóa các hoạt động của người sử dụng. Sierra có hàng 

trăm quyền khác nhau trong tất cả các ứng dụng, bao gồm các quyền tạo, xem, chỉnh sửa các 

kiểu biểu ghi và các quyền khác trong từng phân hệ. 

 

Giao diện Web cho bạn đọc 

 

WebPAC, phân hệ OPAC của Sierra là phân hệ OPAC linh hoạt nhất trên thị trường. Bạn đọc sẽ 

được trỏ tới các tài liệu phù hợp nhất thông qua các công cụ tìm kiếm động, các đường dẫn và 

các lựa chọn hiển thị. Các tính năng nâng cao như Spell Check (kiểm tra từ vựng) và công nghệ 

RightResult (công nghệ độc quyền của Innovatives) cho phép hiển thị kết quả tìm kiếm theo mức 

độ phù hợp đảm bảo hiệu quả và tính chính xác của việc tìm kiếm. Sau khi đưa ra kết quả, bạn 

đọc có thể sử dụng giao diện thân thiện của WebPAC để tiến hành các bước hoạt động tiếp theo. 
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Tất cả các tài liệu của thư viện được kết nối thông qua cấu trúc logic của biểu ghi, giúp bạn đọc 

và các bộ thư viện được trỏ tới và truy cấp vào các thông tin biểu ghi khi cần. Cách tìm kiếm liên 

kết nội dung giúp hệ thống không chỉ tìm kiếm tới nguồn tài nguyện nội sinh của thư viện mà 

còn có thể vươn tới các nguồn tài nguyên trên web, nguồn tài nguyên điện tử. 

 

Các tính năng như Bạn đọc xếp hạng, Đánh giá của cộng đồng với một tài liệu nào đó đem đến 

cho bạn đọc khả năng chia sẻ ý kiến, đánh giá tài liệu có trong hệ thộng.  

 

Ngoài ra, thư viện có thể tùy chỉnh giao diện của WebPac cho phù hợp với các ứng dụng web 

khác của thư viện cũng như cho phù hợp với nhận dạng thương hiệu của đơn vị, thư viện. 

 

2.2 Bổ sung tài liệu điện tử và các tài liệu in 

 

Bổ sung 

 

Trong phân hệ bổ sung của Sierra, việc trao đổi dữ liệu điện tử được thực hiện dễ dàng. Sierra 

cung cấp công cụ quản lý nguồn quỹ linh hoạt, cho phép người dùng tạo ra các báo cáo thống kê 

sử dụng quỹ trong một khoảng thời gian xác thực; tạo điều kiện cho thư viện sử dụng và phân bổ 

nguồn quỹ một cách hiệu quả. Phân hệ bổ sung của Sierra ngoài ra còn quản lý các hóa đơn mua 

hàng, các thông tin chi tiết về việc nhận tài liệu bổ sung và cả các khiếu nại đối với các đơn hàng 

thiếu hoặc chậm. 

 

Sierra cung cấp đầy đủ công cụ để quản lý luồng công việc trong phân hệ bổ sung cho các tài 

liệu bản in và tài liệu số, từ việc phát triển bộ sưu tập và lựa chọn tài liệu để đặt hàng, tiếp nhận 

và thanh toán đối vớibất kỳ phương thức bổ sung nào, bao gồm mua mới, nhận tặng biếu hay 

mua các cơ sở dữ liệu. Việc tích hợp với dịch vụ Web-based cung cấp cho thư viện các công cụ 

làm việc trên màn hình máy tính; cho phép cán bộ bổ sung có thể theo dõi và kiểm tra toàn bộ 

các luồng công việc liên quan đến phân hệ này. 

 

Kiểm soát Ấn phẩm nhiều kỳ 

 

Tính năng quản lý ấn phẩm nhiều kỳ trong Sierra cung cấp các công cụ cho phép thư viện quản 

lý các ấn phẩm nhiều kỳ dạng in và dạng điện tử. Bao gồm các thể loại như: Báo in, tạp chí điện 

tử, các tài liệu của chính phủ và sách chuyên khảo… Sierra xử lý linh hoạt đối với các ấn phẩm 

nhiều kỳ có lịch phát hành ổn định, các ấn phẩm số đặc biệt hay các kỳ bổ sung.  

 

Giao diện của phân hệ Ấn phẩm định kỳ trong Sierra cho phép cán bộ thư viện quản lý toàn bộ 

các thông tin liên quan đến ấn phẩm như: Tên ấn phẩm, tần suất phát hành, các số đã về thư viện 

hay các ấn phẩm thiếu… Ngoài ra, nó còn hỗ trợ đầy đủ các tiêu chuẩn của khổ mẫu biên mục 

MARC21 cho các biểu ghi holdings của thư viện.Sierra cũng cung cấp các tính năng nâng cao 

cho phép quản lý các giao dịch giữa thư viện với các nhà cung cấp hay với hệ thống các đơn vị 

thương mại thực hiện việc đóng tập ấn phẩm. 

 

Quản lý các nguồn tài nguyên điện tử (ERM) 
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Đây là tính năng tùy chọn thêm (người sử dụng có thể quyết định mua hoặc không mua) của 

Sierra dùng để quản lý các nguồn tài nguyên điện tử. Tính năng này được tích hợp vào tất cả các 

yếu tố của hệ thống bao gồm cả các kết quả tìm trên phần mềm tìm kiếm tập trung Encore. Một 

người dùng khi tìm kiếm tài liệu bất kỳ có thể tìm được các liên kết chỉ chỗ tới tất cả các nguồn 

tài nguyên có chứa nhan đề này.  

 

Tính năng này cho phép thư viện theo dõi việc đăng ký tài nguyên của người dùng, quản lý các 

giấy phép, các tiêu đề liên kết và các thông tin liên quan đến nguồn tài nguyên; từ đó cho phép 

thư viện tạo ra các báo cáo thống kê liên quan. 

 

Các thư viện sử dụng tính năng này có thể quản lý được các nguồn tài nguyên đa dạng về loại 

hình như các tạp chí điện tử, sách điện tử, các cơ sở dữ liệu tóm tắt hay các cơ sở dữ liệu toàn 

văn… 

 

2.3   Dịch vụ mượn trả 

 

Lưu thông 

 

Phân hệ lưu thông trong Sierra cho phép thiết lập các chính sách lưu thông chi tiết đối với từng 

nhóm đối tượng bạn đọc cụ thể. Bao gồm các chính sách mượn trả, các thông số tiền phạt và 

thanh toán, gia hạn, thu hồi, dịch vụ đọc tại chỗ… Ngoài ra, Sierra cung cấp các tính năng khác 

như lưu thông offline, cảnh báo mượn trả, dịch vụ thuê tài liệu… 

 

Sierra cung cấp một số tùy chọn cho hoạt động mượn trả tài liệu, bao gồm việc sử dụng giao 

thức SIP2. Ngoài ra, Sierra cũng cung cấp phần mềm mượn trả tự động Express Lane cho phép 

bạn đọc có thể mượn tài liệumột cách nhanh chóng thông qua một máy trạm lưu thông chuyên 

dụng mà không cần tới sự hỗ trợ của thủ thư. 

Tính năng lưu thông ngoại tuyến trong Sierra cho phép thư viện dễ dàng thực hiện các giao dịch 

lưu thông cho bạn đọc trong trường hợp máy chủ của thư viện bị mất kết nối; bao gồm việc đăng 

ký, ghi mượn, ghi trả và gia hạn tài liệu cho bạn đọc. Khi máy chủ hoạt động trở lại, thư viện có 

thể sử dụng công cụ lưu thông ngoại tuyến để cập nhật thông tin lưu thông của hệ thống vào 

Sierra 

 

Đặt chỗ 
 

Sierra cung cấp đầy đủ các tính năng đặt chỗ trước cho bạn đọc, từ đó mà thư viện có thể chủ 

động trong các vấn đề phục vụ như việc chuẩn bị chỗ ngồi, trang thiết bị hay các tài liệu. Tính 

năng này hỗ trợ quản lý các thông báo nhận và hủy đặt của bạn đọc; nó được tích hợp với các 

tiến trình của lưu thông để đảm bảo các tài liệu luôn sẵn sàng cho mượn khi cần thiết và sẽ được 

theo dõi khi người dùng sử dụng. 

 

Truyền thông và thông báo 

 

Sierra cung cấp tính năng thông báo gồm 2 cấp độ. Cấp độ 1 là các tin nhắn văn bản, cấp độ 2 là 

các văn bản truyền thống thông qua email hoặc bản in. 
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Việc sử dụng tính năng thông báo bằng tin nhắn văn bản yêu cầu thư viện phải trực tuyến đối để 

giao tiếp với bạn đọc thông qua điện thoại di động của họ. Bạn đọc sẽ nhận được tin nhắn khi tài 

liệu họ cần đã sẵn sàng trong thư viện. Tính năng này hỗ trợ tin nhắn 2 chiều, bạn đọc có thể chủ 

động gửi yêu cầu gia hạn bằng một tin nhắn văn bản trả lời hệ thống.  

 

2.4Mô tả dữ liệu 

 

Biên mục 

 

Công cụ biên mục trong Sierra là một trong những công cụ biên mục hoàn chỉnh nhất trong lĩnh 

vực thư viện. Nó được tích hợp đầy đủ các ứng dụng. Sierra cung cấp tính năng gõ phím nhanh 

để giảm thiểu việc sử dụng con trỏ chuột. Ngoài ra, cán bộ thư viện có thể tạo ra các mẫu biên 

mục khác nhau cho từng loại tài liệu và thiết lập các giá trị định sẵn, giảm thiểu thao tác nhập 

liệu đối với các tài liệu có nhiều thông tin mô tả giống nhau. 

 

Quá trình biên mục tài liệu trong Sierra bao gồm việc tải biểu ghi, hỗ trợ các công cụ chỉnh sửa 

và cập nhật biểu ghi, quản lý dữ liệu nhất quán và báo cáo thống kê. Ngoài ra, công cụ biên mục 

của Sierra còn hỗ trợ nhiều định dạng biểu ghi và ngôn ngữ khác nhau. 

 

Quản lý các biểu ghi holdings 

 

Thư viện có thể kiểm soát tất các thông tin sở hữu ấn phẩm nhiều kỳ của mình (các kỳ, số của ấn 

phẩm mà thư viện có) bằng việc thêm, sửa, xóa các số, kỳ ấn phẩm cho phù hợp với thực trạng 

các ấn phẩm có trong thư viện. 

 

Quản lý tính nhất quán 

 

Phân hệ biên mục của Sierra cung cấp tính năng kiểm soát tính nhất quán cho phép người dùng 

có thể dễ dàng tìm kiếm tài liệu phù hợp nhu cầu, bằng cách tham chiếu đến các lĩnh vực, vấn đề 

có liên quan; ví dụ như các tài liệu có nhiều nhan đề hay một tác giả có nhiều tên gọi, bút danh. 

Tính năng này cho phép thư viện đồng nhất các điểm truy cập, tăng khả năng tìm kiếm tài liệu 

thành công cho bạn đọc.   

 

Kiểm soát chất lượng 

 

Innovative là một đơn vị có lịch sử và kinh nghiệm lâu năm trong việc phát triển các tính năng 

kiểm soát cơ sở dữ liệu. Nền tảng của Sierra được bắt nguồn từ đó, Sierra cung cấp tính năng cập 

nhật toàn bộ cho phép thư viện cùng lúc có thể cập nhật một khối lượng cơ sở dữ liệu biểu ghi 

lớn (bao gồm việc thêm mới, thay thế, chỉnh sửa, xóa các trường dữ liệu). Tính năng Data 

Exchange hỗ trợ thư viện nhập, xuất biểu ghi từ hệ thống một cách đơn giản, dễ dàng.  

 

Tính năng kiểm soát dữ liệu của Sierra khá linh loạt, từ kiểm tra độ chính xác trong việc gắn thẻ 

MARC, việc khai báo các chỉ thị trường cho tới việc xác minh một địa chỉ email bắt buộc phải 

chứa một ký tự @. Điều đó rất hữu ích cho cán bộ thư viện trong việc phát hiện những giá trị 

chưa chính xác ngay trên giao diện biên mục, tránh việc phải tìm lại và sửa chữa biểu ghi khi 

chúng đã được công khai trên hệ thống. 
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2.5Công cụ báo cáo thống kê 

 

Sự đa dạng và linh hoạt của công cụ báo cáo trong Sierra được coi là một phần tiêu chuẩn cơ bản 

của hệ thống.  

 

Trên nền web, Sierra hỗ trợ thư viện xem các báo cáo dữ liệu do hệ thống tạo ra. Tính năng tạo 

danh sách của Sierra hoàn toàn hướng tới người sử dụng, nó cho phép thư viện linh hoạt trong 

việc kết hợp nhiều tiêu chí khác nhau để tạo ra các thống kê báo cáo. Tính năng này đã được 

hoàn thiện trên nền web, cho phép thư viện xác định phân quyền cho bất cứ cán bộ nào có nhiệm 

vụ liên quan, mà không cần phụ thuộc vào các phân quyền cụ thể của người đó trên các phân hệ.  

 

Tất cả các báo cáo thống kê trong Sierra có thể trích xuất ra để phục vụ cho các hoạt động có liên 

quan. 

 

Quản lý các báo cáo trên giao diện web 

 

Sierra cung cấp một giao diện quản trị các báo cáo riêng trên trình duyêt web. Cán bộ thư viện có 

thẩm quyền có thể truy cập trực tuyến để xem các báo cáo tại bất kỳ thời gian nào từ trang web 

chuẩn hoặc từ các mô đun nhân viên chạy trên nền java.  

 
 

 

Việc quản lý báo cáo trên nền web của sierra được thiết kế theo trình đơn điều khiển. Cán bộ thư 

viện có thể lựa chọn các báo cáo có sẵn trong trình đơn hiển thị. Mỗi báo cáo cũng có thể được 

xây dựng theo các phương thức khác nhau dựa trên các biến số đã được định nghĩa trong hệ 

thống như phạm vi thời gian hay các trường dữ liệu trong biểu ghi cụ thể. Người quản trị có thể 

thiết lập mật khẩu riêng để bảo vệ các báo cáo tiêu chuẩn theo thể loại.  

 

Sierra hỗ trợ xuất báo cáo ra các định dạng khác nhau, ví dụ như excel. 
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Tính năng tạo danh sách 

 

Tạo danh sách là tính năng nổi bật của sierra, nó cho phép nhân viên thư viện tạo báo cáo theo 

yêu cầu, với tiêu chí tìm là bất kỳ các thông tin nào có chứa trong biểu ghi và các tiêu chí khác 

có liên quan do người dùng xác định. Tính năng này được tích hợp trong mỗi phân hệ của Sierra. 

Nó được thiết kế trên giao diện thân thiện dễ sử dụng với phương thức thực hiện đơn giản chỉ 

bằng các thao tác click chuột vì vậy nên không đòi hỏi người dùng phải có kinh nghiệm. Cán bộ 

có thể sử dụng tính năng này bất cứ khi nào và nó không làm ảnh hướng tới hiệu suất chung của 

hệ thống. Danh sách sau khi tạo ra sẽ được lưu trong hệ thống cho tới khi người dùng xóa đi hay 

có một hành động ghi đè việc tìm kiếm khác lên nó. Thư viện cũng có thể sử dụng các danh sách 

cho các mục đich khác như chỉnh sửa dữ liệu hay cập nhật các biểu ghi theo lô. 

 

Tính năng này cung cấp các giá trị định sẵn như: loại biểu ghi, từ điển các trường dữ liệu, các 

toán tử tìm kiếm (lớn hơn, nhỏ hơn, nhỏ hơn hoặc bằng, lớn hơn hoặc bằng, bằng, có chứa…) 

cho phép người dùng lựa chọn từng giá trị trong đó để thực hiện việc tạo danh sách 

 

Người dùng có thể cùng lúc kết hợp nhiều tiêu chí để tìm kiếm chính xác hơn bằng cách sử dụng 

dấu ngoặc đơn hay các toán tử AND hoặc OR 

 

Các thông số tìm kiếm có thể được lưu lại để tái sử dụng trong việc tạo ra các báo cáo khác, 

ngoài ra các báo cáo này có thể được sử dụng để làm mẫu cho các tìm kiếm mới. 

 

Một ví dụ cho tính năng này đó là tìm kiếm tất cả các bạn đọc thuộc chi nhánh thư viện A có số 

tài liệu quá hạn từ 3 tài liệu trở lên, hay các tài liệu có chủ đề về văn hóa Việt Nam được nhập 

vào hệ thống từ sau ngày 10/10/2015… 

 

Thống kê 
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Chức năng này được thực hiện trên các máy trạm của Sierra, nó cho phép người dùng có thẩm 

quyền thống kê các dữ liệu đã lựa chọn. Ví dụ như việc theo dõi các chi phí của một dự án, các 

xu hướng biên mục, tốc độ gia tăng các bộ sưu tập. Tính năng này ngoài ra còn cung cấp khả 

năng rà soát mối liên quan giữa các trường có độ dài cố định chứa trong từng loại biểu ghi và rà 

soát kỹ lưỡng đối với tất cả các trường có độ dài thay đổi (số lượng giao dịch) 

 

Tính năng thống kê trong Sierra được thực hiện bằng các truy vấn trên cơ sở dữ liệu. Người dùng 

có thể chạy các thống kê đột xuất hoặc thiết lập thời gian để hệ thống tự tạo các thống kê theo 

định kỳ. Các truy vấn này có thể được thực hiện trên một phần hoặc toàn bộ cơ sở dữ liệu. Nó 

bao gồm các loại như thống kê các trường dữ liệu, báo cáo định kỳ hay các bảng báo cáo. Mỗi 

báo cáo thống kê này được tạo ra bởi các tùy chọn khác nhau theo nhu cầu của người tạo 

 

Người dùng có thể trực tiếp in các báo cáo thống kê này, lưu nó lại như một tệp tin, hoặc xuất 

trực tiếp ra các công cụ quản lý văn bản hay các công cụ bảng biểu như word và Excel. 

 

Các tính năng báo cáo khác 

 

Ngoài các công cụ tạo báo cáo, một số phân hệ của sierra cung cấp các tính năng thu thập tổng 

hợp dựa trên các dữ liệu liên quan trực tiếp của từng phân hệ chức năng. Người dùng có thể xem 

các báo cáo trực tiếp trên các phân hệ mà họ đang làm việc. Ví dụ như việc thống kê trong lưu 

thông cung cấp các thông tin về hoạt động lưu thông theo thời gian, thống kê các tài liệu đang 

mượn, thống kê những tài liệu có lượt mượn nhiều nhất… Phân hệ bổ sung và biên mục trong 

Sierra còn có khả năng tạo ra các báo cáo về tài chính. 

 

Tạo báo cáo bằng câu lệnh SQL 

Sierra hỗ trợ truy cập trực tiếp vào cơ sở dữ liệu để tạo các báo cáo thống kê bằng câu lệnh SQL 

hay ODBC. Để sử dụng tính năng này, cán bộ thư viện cần có một số kiến thức nhất định về 

SQL và cấu trúc cơ sở dữ liệu cũng như sử dụng các công cụ bổ trợ (ví dụ như Excel) để truy cập 

dữ liệu theo phương pháp này. Để tạo thuận lợi cho việc truy cập vào dữ liệu của sierra, hệ thống 

đã cung cấp một danh sách hiển thị các câu lệnh SQL, cho phép người dùng có thể dễ dàng truy 

cập vào toàn bộ cơ sở dữ liệu của hệ thống. 

 

2.6Quản trị và tùy chỉnh 

 

Phân hệ quản trị của Sierra được sử dụng để cấu hình các ứng dụng của hệ thống. Việc hiển thị 

các ứng dụng trong giao diện quản trị phụ thuộc vào sản phẩm phần mềm trên máy chủ. Khi 

đăng nhập, người dùng có thể truy cập một số hoặc tất cả các tùy chọn sau: 

 

 Quản lý tài khoản người dùng: Tạo và quản lý các tài khoản đăng nhập, nhóm người 

dùng, các truy cập ứng dụng và phân quyền 

 Quản lý Back End: Cung cấp các tùy chọn để quản trị công cụ tìm kiếm nâng cao, sao lưu 

và tắt máy chủ hay hiển thị các tệp tin của hệ thống 

 Quản lý các ứng dụng web khác: Cung cấp các tùy chọn để quản lý trang tổng quan của 

Sierra, thiết lập lịch cho các hoạt động của sierra và các ứng dụng web khác 
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Mỗi hệ thống con trong ứng dụng quản trị của sierra cung cấp các tùy chọn trong một bảng điều 

khiển phía bên trái cửa sổ trình duyệt, các giá trị dữ liệu của ứng dụng sẽ được hiển thị trong 

phần chính của cửa sổ. Khi người dùng chọn chức năng chi tiết, hệ thống sẽ mở thêm các tab 

trong khu vực cửa sổ chính. 

 

 
 

Phân quyền chức năng 

 

Sierra có tính năng phân quyền chức năng rất linh hoạt.  

Người quản trị viên có thể xem, tạo, chỉnh sửa và xóa thông tin đăng nhập hệ thống, cũng như 

quản lý tất cả các thiết lập và phân quyền cho những tài khoản đăng nhập. Việc thiết lập các 

chính sách cho tài khoản giúp xác định các chức năng cho người dùng trên hệ thống. Sierra cho 

phép thiết lập các chính sách cho một nhóm người dùng, theo kho hoặc một số phạm vi có liên 

quan đến luồng công việc của họ. Đây là tính năng đặc biệt hữu ích của Sierra cho phép thư viện 

tối ưu hóa hiệu quả thực hiện các luồng công việc của nhân viên mà trong quá trình làm việc họ 

không cần phải chuyển đổi ứng dụng để truy cập các giao diện chức năng. 

 

Người quản trị cũng có thể thiết lập các chính sách phân quyền khác nhau trên mỗi ứng dụng của 

Sierra, bao gồm việc tạo, xem, chỉnh sửa hay xóa quyền đối với mỗi loại biểu ghi, cũng như cho 

phép phân quyền cụ thể trên từng phân hệ. 
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Tài khoản nhân viên 

 

Sierra cung cấp rất nhiều tính năng hữu ích cho cán bộ thư viện. Người quản trị hệ thống có khả 

năng thiết lập các tham số cho phép nhân viên thư viện có thể tùy chỉnh đăng nhập của mình. 

Việc thiết lập này có thể được thực hiện cho một người dùng riêng lẻ hoặc một nhóm các tài 

khoản.  

 

Chức năng tùy chỉnh luồng công việc và hiển thị các tham số hiển thị bao gồm: 

 

 Các phím tắt và phím chức năng cho từng tài khoản riêng lẻ 

 Các khung mẫu biểu ghi do người dùng định nghĩa 

 Màn hình hiển thị mặc định và việc hiển thị biểu ghi giúp thuận tiện trong tiến trình làm 

việc 

 Các giá trị ưu tiên và thiết lập vị trí in ấn 

 

Tùy chỉnh Marco 

 

Sierra cung cấp khả năngtùy chỉnh giá trị marco/ câu lệnh sort-cut từ bàn phím chức năng, cho 

phép nhân viên thực hiện các hoạt động công việc thường xuyên lặp đi lặp lại với chỉ một hoặc 

hai tổ hợp phím 

 

Trong mỗi mô-đun nhân viên, Sierra cung cấp khả năng tùy chỉnh với12 phím chức năng riêng lẻ 

(từ F1-F12), và kết hợp chúng với nhau bằng các phím Alt, Ctrl, Shift. Việc tùy chỉnh các phím 

chức năng có liên quan trực tiếp đến tài khoản đăng nhập, vì vậy mà người dùng có thể sử dụng 

các phím chức năng bất cứ khi nào họ làm việc mà không phân biệt tài khoản đang truy cập tại 

máy trạm nào trong hệ thống 

 

Ví dụ, trong phân hệ lưu thông của Sierra, người dùng có thể sử dụng một phím chức năng để 

xác định một phần chung của văn bản: thiết F9 để "CSUS," loại bỏ việc phải nhập tên mỗi khi 

tạo ra các biểu ghi bạn đọc mới. Macros cũng có thể được sử dụng để thực hiện các lệnh thông 
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thường của Windows, chẳng hạn như "chọn tất cả", hoặc để thay đổi các chế độ, chẳng hạn như 

chế độ xem các đặt giữ cấp tiêu đề trong tiến trình ghi trả tài liệu 

 

Thiết lập các chế độ hiển thị 

 

Sierra cung cấp các chức năng quản lý và thiết lập các giá trị ưu tiên, các khung mẫu, và rất 

nhiều các tính năng khác trong hệ thống.  

 

Người dùng có thể thay đổi các thiết lập bất cứ lúc nào bằng cách chọn các tùy chọn từ thanh 

trình đơn thả xuống ở phía trên cùng của màn hình máy tính. Các giá trị thiết lập sẽ được áp 

dụng cho các biểu ghi tạo mới sau đó hoặc khi thư viện thực hiện việc cập nhật.  

 

Các thay đổi này sẽ được duy trì trong một phiên làm việc như là các giá trị mặc định được thiết 

lập để sử dụng trong một lần đăng nhập. 

 

 
 

Sierra cung cấp các tính năng tùy biến nâng cao cho thư viện. Hệ thống được thiết kế giúp cho 

mục đích quản lý và sử dụng của người quản trị được thực hiện một cách linh hoạt và dễ dàng 

hơn. 

 

Hệ thống này là một bảng điều khiển, với hầu hết các tùy chọn thiết lập được đặt trong các bảng 

khác nhau, Giao diện quản trị được thiết kế nhằm đảm bảo chỉ có các giá trị đầu vào hợp lệ mới 

có thể được thiết lập và lưu trữ cho mỗi tùy chọn. Người sử dụng có thể lựa chọn các giá trị này 

từ một danh sách đã được định sẵn trong hệ thống. 

 

Tùy chỉnh giao diện OPAC 

 

Giao diện OPAC của sierra được thiết kế khá linh hoạt và thân thiện với người dùng. Các giao 

diện mặc định của sierra được xây dựng dựa trên ngôn ngữ HTML, sử dụng kiểu bảng (CSS) và 
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các công cụ web khác để tùy biến. Đối với giao diện OPAC của các cơ quan thư viện,  Sierra 

cung cấp các phần mở rộng để hiển thị các phần giới thiệu, hiển thị dữ liệu, logo ở đầu và cuối 

trang, phần trợ giúp, các tab tùy chọn tìm kiếm và các phần khác để hiển thị danh mục. 

 

 
 

 

Người dùng có thể sử dụng các tiêu chuẩn HTML, chẳng hạn như Dreamweaver hay các công cụ 

nguồn mở để chỉnh sửa, tạo và thực hiện các thay đổi trong HTML của giao diện OPAC. Tất cả 

những thay đổi về thiết kế sẽ được tạo và xem trước trên một giao diện phụ trước khi người dùng 

cam kết áp dụng chúng cho trang chính. Thư viện có thể cung cấp các danh mục tiêu chuẩn, các 

chức năng động trong khi thêm các nội dung trình chiếu.  

 

Nhiều trang con của OPAC sẽ được tùy chỉnh trực tiếp trong các tệp tin HTML. Có thể tùy biến 

các trang theo tiêu chí khác nhau như ngôn ngữ, kiểu bạn đọc và giới hạn kho. Người dùng có 

thể duy trì các dịch vụ cần thiết bằng cách thay đổi các giá trị mặc định trong hệ thống trong một 

số trường hợp cụ thể. 

 

Nâng cấp và duy trì các tùy chỉnh 

 

Tất cả các hồ sơ thông tin người dùng được lưu trữ trên máy chủ. Điều này cho phép người dùng 

có thể duy trì các thiết lập cá nhân trên các máy trạm. Ngoài ra, các thiết lập này cũng được bảo 

vệ trong bản sao lưu hệ thống. 

 

Các hoạt động nâng cấp của phần mềm được thiết kễ kỹ lưỡng, tránh gây xung đột với các thiết 

lập nội bộ. Tất cả các thiết lập nội bộ và hồ sơ người dùng đều được bảo vệ và duy trì trong quá 

trình nâng cấp 
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3. Các dịch vụ của Innovative 

 

3.1 Dịch vụ triển khai 

 

Việc triển khai dự án của Innovative được thực hiện theo một quy trình nhất định, áp dụng cho 

tất cả các thư viện. Phương pháp quản lý dự án của hãng được xây dựng trên các tiêu chuẩn thực 

hiện như những khuyến khích do Viện Quản lý dự án (PMI) và các nguyên tắc cốt lõi được mô tả 

trong phương pháp Prince2. Tuy nhiên, kế hoạch triển khai sẽ được tùy chỉnh để phù hợp với 

từng thư viện. Phương pháp này đã được chứng minh sự hiệu quả thông qua việc triển khai cho 

hàng ngàn thư viện sử dụng sierra trên toàn cầu, quy trình luôn được thực hiện đúng thời gian, 

đạt hiệu quả cao.  

 

Việc phân công người quản lý dự án sẽ đảm bảo dự án luôn được chạy thông suốt trong tất cả 

các giai đoạn triển khai: 

 

 Lập kế hoạch (khởi động): Quản lý dự án sẽ tiến hành họp đội dự án để lên kế hoạch và 

chuẩn bị, bao gồm cả các cuộc trao đổi về thiết lập hệ thống, chuyển đổi dữ liệu, thiết lập 

cột mốc thời gian thực hiện. Dựa trên các cuộc họp ban đầu, quản lý dự án sẽ hoàn tất 

một kế hoạch cho dự án thiết kế xác định phạm vi dự án và các chi tiết các yêu cầu cụ 

thể. 

 

 Triển khai (giai đoạn quản lý, cung cấp các sản phẩm): Giai đoạn thực hiện tất cả các 

nhiệm vụ cần thiết để hoàn thành các yêu cầu của dự án tương ứng với các mốc thời gian 

đã đặt ra. Nó bao gồm việc xác minh môi trường lưu trữ (máy chủ), cài đặt phần mềm, 

chuyển đổi dữ liệu, cấu hình hệ thống, tùy biến và đào tạo. 

 

 Kết thúc dự án: Thực hiện việc kiểm tra phần mềm đã được cài đặt để đảm bảo rằng các 

tính năng của hệ thống đang được hoạt động một cách chính xác; kiểm tra dữ liệu để xác 

nhận việc chuyển đổi cơ sở dữ liệu chính xác cũng như các công việc kiểm tra trình độ 

của nhân viên thông qua các bài thực hành.  

 

 Hỗ trợ hệ thống: Sau khi cài đặt, một nhân viên hỗ trợ khách hàng sẽ làm cầu nối tiếp 

nhận các yêu cầu của khách hàng. Nhân viên hỗ trợ cũng là người cung cấp các hướng 

dẫn cho khách hàng về các dịch vụ hỗ trợ của nhà cung cấp. Bao gồm việc giới thiệu quy 

trình hỗ trợ khách hàng, giúp cán bộ thư viện hiểu biết thêm về các dịch vụ luôn sẵn sàng 

cho họ. 

 

Nhóm dự án của Sierra cam kết triển khai phần mềm vàcác dịch vụ theo kế hoạch của dự án và 

lịch trình thực hiện. Thời gian sẽ được phân bổ một cách hợp lý để đảm bảo rằng tất cả các mốc 

quan trọng được đáp ứng. Người quản lý dự án sẽ xác định thêm một khoảng thời gian nhất định 

cho mỗi giai đoạn, nguồn thời gian này sẽ được phân bổ để xử lý các hạng mục công việc nếu 

mức thời gian cố định chưa hợp lý. 

 

Nhóm triển khai dự án 
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Các phần mềm của Innivative được triển khai bởi một đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm, bao 

gồm các thành viên sau: 

 

 Quản lý dự án: Người được giao nhiệm vụ quản lý dự án phải có tối thiểu 5 năm kinh 

nghiệm quản lý dự án của hàng Innovative hoặc các kinh nghiệm quản lý dự án tương 

đương. Người quản lý dự án phải có một hồ sơ năng lực chứng minh đã triển khai thành 

công Sierra trong các môi trường khác nhau. Ngoài ra, người quản lý dự án cũng phải có 

kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thư viện và nắm được các vấn đề mà thư viện hay 

gặp phải trong quá trình thay đổi từ hệ thống cũ sang sierra. 

 

 Giảng viên đào tạo: Các giảng viên trong dự án này cũng phải có tối thiểu 5 năm kinh 

nghiệm trong lĩnh vực thư viện của Innovative hay các kinh nghiệm về phần mềm quản 

trị thư viện tích hợp. Các giảng viên này cũng đã từng có kinh nghiệm trong việc triển 

khai cho nhiều đơn vị khác nhau. Ngoài ra, các giảng viên chuyên về chức năng riêng 

biệt hoặc các sản phẩm cũng có thể tham gia đào tạo trong dự án.  

 

 Cán bộ phân tích dữ liệu: Cán bộ phân tích dữ liệu trong dự án phải có tối thiểu 5 năm 

kinh nghiệm trong chuyển đối dữ liệu của Innovative. Bao gồm việc chuyển đổi cơ sở dữ 

liệu cho các thư viện, kinh nghiệm đối với các thư viện chuyển đổi từ những hệ thống 

tương tự.  Ngoài ra, các cán bộ phân tích dữ liệu sẽ có kinh nghiệm làm việ trong thư 

viện hoặc các lĩnh vực có liên quan tới thư viện. 

 

 Kỹ sư hệ thống: Các kỹ sư tham gia dự án này có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm về kỹ thuật 

và 2 năm kinh nghiệm tham gia các dự án phần mềm của Innovative. Ngoài ra, các kỹ sư 

hệ thống còn được đào tạo các kỹ năng cần thiết để khắc phục sự cố và các vấn đề ứng 

dụng và các vấn đề về mạng hay xảy ra. 

 

 Các dịch vụ chăm sóc khách hàng: Sau khi cài đặt, nhân viên phòng dịch vụ chăm sóc 

khách hàng sẽ tiếp nhận trực tiếp các yêu cầu của khách hàng, sau đó chuyển tiếp cho 

nhân viên xử lý; nhằm tạo thuận lợi cho quá trình hỗ trợ khách hàng và để đảm bảo rằng 

khách hàng đã quen với các quy trình cũng như các dịch vụ hỗ trợ của Innovative.  

 

Giám sát dự án và báo cáo 

 

Quản lý dự án sẽ có trách nhiệm duy trì các kế hoạch của dự án, đảm bảo dự án được thực hiện 

theo đúng lịch trình và ghi chú hoàn thành công việc khi nó được thực hiện xong. Các cuộc họp 

của nhóm và các cuộc trao đổi hàng tuần với khách hàng sẽ cho phép cả hai bên nắm rõ được 

tình trạng của các công việc trong suốt quá trình triển khai dự án. Quản lý dự án sẽ xác định 

những biến cố về thời gian xảy ra trong quá trình triển khai, từ đó trao đổi với nhóm triển khai và 

thư viện để thay đổi lịch trình phù hợp đảm bảo cho tiến độ của dự án. 

 

Trong kế hoạch dự án ban đầu, bất cứ các yêu cầu về truyền thông và báo cáo sẽ được thảo luận, 

từ đó đư ra các quy trình thực hiện. Quy trình tiêu chuẩn về báo cáo dự án được diễn ra như sau: 

 

 Báo cáo tiến độ: Các cuộc họp hàng tuần được diễn ra để xem xét tình trạng của dự án, 

đánh giá các vấn đề hiện tại và xem xét các công việc sắp tới. Mỗi thành viên của dự án 
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sẽ có trách nhiệm báo cáo lại trạng thái công việc mà họ đảm nhận. Mỗi cuộc họp giống 

như một diễn đàn, ở đó mọi người sẽ có thể nắm được các trạng thái công việc của những 

người khác trong nhóm hay các vấn đề phát sinh trong tuần.  

 

 Hồ sơ dự án: Innovative cung cấp một công cụ cho phép các thành viên triển khai dự án 

có thể dễ dàng trao đổi thông tin với nhau. Từ đó các thông tin liên quan đến dự án được 

lưu trữ lại, bao gồm cả các quyết định thực hiện và thông tin của các cuộc thảo luận, trao 

đổi, các biên bản cuộc họp hàng tuần hay các biên bản tổng thể của dự án… 

 

 Quản lý các vấn đề phát sinh: Nhóm quản lý dự án của Innovative luôn theo dõi sát các 

tiến trình công việc, từ đó nắm được các thông tin đối với những vấn đề phát sinh. Các 

vấn đề này được báo cáo trao đổi thông qua các cuộc họp và được lưu lại trong hồ sợ dự 

án. Giám đốc dự án sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm trong vấn đề này 

 

 Quản lý những thay đổi: Những thay đổi trong kế hoạch tổng thể triển khai dự án được 

thực hiện theo thỏa thuận chung của 2 bên và được lưu lại trong hồ sơ dự án. Đối với 

những sự thay đổi quan trọng, ngoài các vấn đề đã được định sẵn trong kế hoạch, chẳng 

hạn như thay đổi trong vấn đề chuyển đổi cơ sở dữ liệu, hoặc những thay đổi đáng kể 

phải phát sinh thêm chi phí triển khai. Tất cả các thông tin này được lưu lại trên mẫu yêu 

cầu thay đổi chính thức và phải có chữ ký của người quản lý dự án về phía thư viện. 

 

3.2   Chuyển đổi dữ liệu 

 

Innovative là đơn vị có kinh nghiệm trong việc chuyển đổi dữ liệu từ các phần mềm khác sang 

Sierra và có thể thực hiện chuyển đổi một cách nhanh chóng với thời gian tối ưu nhất, giúp thư 

viện không bị gián đoạn trong các hoạt động hàng ngày. Innovative tận dụng các ưu thế của 

mình trong việc chuyển đổi dữ liệu để cung cấp các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ chuyên nghiệp liên 

quan đến dữ liệu. Chuyển đổi dữ liệu là một quy trình phức tạp. Innovative cam kết việc xử lý 

chúng theo một quy trình liền mạch, xử lý kịp thời để đảm bảo người dùng không bị gián đoạn 

trong khi thực hiện các công việc của mình. 

 

Đảm bảo chất lượng 

 

Vấn đề quan trọng trong quá trình triển khai của Innovative không chỉ là việc cung cấp hệ thống, 

mà còn phải đảm bảo các yếu tố của hệ thống phải được cấu hình thích hợp và hoạt động chính 

xác. Trong suốt quy trình triển khai và đào tạo, ngoài việc đào tạo thư viện sử dụng các tính năng 

của hệ thống, Innovative còn cố gắng để đảm bảo hệ thống hoạt động thông suốt và đạt hiệu quả 

như mong đợi. Điều đó bao gồm việc kiểm tra các tiêu chuẩn của Innovative, cũng như việc thử 

nghiệm các yêu cầu mà thư viện đưa ra. Tất cả các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm tra, thử 

nghiệm sẽ được lưu lại, từ đó đưa ra các kế hoạch giải quyết chúng. Sau khi vấn đề được giải 

quyết, các cán bộ của Innovative sẽ có trách nhiệm kiểm tra lại để xác minh rằng vấn đề đó đã 

được giải quyết thành công. 

 

 Kiểm tra hệ thống: Sau giai đoạn lập kế hoạch và triển khai, việc kiểm tra hệ thống sẽ 

được tiến hành theo kế hoạch đã được xác định trước đó 
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 Cung cấp tài khoản: Sau khi khách hàng hoàn tất việc kiểm tra, thử nghiệm hệ thống; 

nhóm quản lý dự án của Innovative sẽ cung cấp các tài khoản cho khách hàng 

 

Bộ phận hỗ trợ: Quá trình kiểm tra, thử nghiệm hệ thống có thể được tiếp tục thực hiện trong 90 

ngày kể từ khi hoàn thành việc cài đặt phần mềm. Đối với các lỗi gặp phải trong quá trình chạy 

thử nghiệm, Innovative cam kết sẽ giải quyết theo các tiêu chuẩn bảo hành và các điều khoản 

chính sách trong dịch vụ bảo trì. Nếu trong thời gian 90 ngày hoạt động thử nghiệm, không có 

vấn đề lỗi phát sinh thì hệ thống được coi là đáp ứng tất cả các yêu cầu kỹ thuật thi công. Nếu 

phát sinh lỗi, giai đoạn thử nghiệm sẽ được tính thêm một khoảng thời gian nhất định, bao gồm 

cả thời gian để giải quyết lỗi và kiểm tra lại sau khi hoàn tất việc khắc phục lỗi.  

 

 

Chuyển đổi cơ sở dữ liệu 

 

Innovative có thể chuyển đổi tất cả các loại dữ liệu của hệ thống bao gồm dữ liệu thư mục, tài 

liệu, dữ liệu nhất quán, biểu ghi holdings và các hồ sơ bạn đọc, giao dịch lưu thông, đơn đặt 

hàng, nhà cung cấp và các quỹ từ nhiều hệ thống khác nhau sang sierra.  

 

Tiêu chuẩn định dạng đầu vào (MARC hoặc văn bản có phân cách) tồn tại như là dữ liệu cơ bản, 

các biểu ghi có thể được xuất ra các định dạng khác nhau, chuẩn hóa lại và chuyển đổi chúng vào 

thư viện. Innovative có sẵn các dịch vụ chuyển đổi dữ liệu có tùy chỉnh, cho phép giải quyết các 

dữ liệu phức tạp hơn.  

 

Thư viện có thể quản lý việc hiển thị và xử lý dữ liệu trên các danh mục công cộng, xác định các 

vấn đề thiếu nhất quán trong dữ liệu, và các dấu phân cách trong các trường; đặc biệt là việc sử 

dụng chúng cho phân hệ lưu thông và các báo cáo thống kê.  

 

Innovative phân tích và xử lý dữ liệu theo các tham số nhất định. Bao gồm các câu hỏi cụ thể về 

dữ liệu nôi bộ như các thông tin về kho và chỉ số phân loại.  Innovative sẽ tạo ra một báo cáo dựa 

trên các thông tin thu thập được và tùy chỉnh các tham số phù hợp để đưa ra các kết quả cuối 

cùng cho việc chuyển đổi dữ liệu 

 

Các tham số kỹ thuật chuyển đổi cho các loại tài liệu khác nhau: 

 

Dưới đây quy trình tổng quan về việc xử lý và xây dựng cơ sở dữ liệu của sierra 

 

Dữ liệu biểu ghi thư mục phải có định dạng MARC 21. Dữ liệu biểu ghi tài liệu phải được 

cung cấp với định dạng khổ mẫu trao đổi dữ liệu thư mục, các văn bản phân cách, hoặc định 

dạng văn bản có chiều dài cố định. 

 

Mỗi biểu ghi thư mục trong danh sách cần có một định danh duy nhất (ví dụ số kiểm soát của 

hệ thống cũ, chỉ số phân loại và nhan đề…). Nếu biểu ghi tài liệu được tải lên trong một tệp 

tin dữ liệu riêng biệt thì chúng cần có một định danh duy nhất. 

 

Tương tự như dữ liệu thư mục, dữ liệu biểu ghi nhất quán phải có định dạng MARC 21. Tệp 

tin biểu ghi nhất quán phải chức các thông tin sau: 
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 Tên hoặc nhan đề 

 Chủ đề chương trình 

 

Tên hoặc nhan đề được sử dụng như là một chủ thể trong tệp tin nhất quán. Nhan đề đồng 

nhất và các nhan đề khác của biểu ghi phải được nằm trong tệp tin biểu ghi nhất quán hoặc 

được cung cấp trong các tệp tin biểu ghi riêng biệt. 

 

Biểu ghi Holdings 
 

Dữ liệu biểu ghi holdings của thư viện phải theo định dạng MARC. Dữ liệu holdings của các 

trường trong biểu ghi thư mục MARC và các trường MARC được sử dụng để tạo biểu ghi 

holdings trong hệ thống. 

 

Các thành phần dữ liệu thư mục phải chứa một định danh duy nhất (ví dụ số kiểm soát). Tuy 

nhiên, đối với các thư viện nhỏ có thể không có số kiểm soát; Innovative khuyến cáo thư viện 

cung cấp một nhan đề cho trường 245. Nếu thư viện có kế hoạch chuyển đổi các biểu ghi 

holdings, bắt buộc phải có định danh duy nhất cho tài liệu và biểu ghi holdings để liên kết chúng 

lại với nhau sau khi tải lên hệ thống. 

 

Nếu thư viện không sử dụng MARC 21 trong sierra hoặc không có khả năng xuất ra các biểu ghi 

holdings tương thích với định dạng MARC 21 rút gọn cho biểu ghi holdings, có thể sử dụng một 

biểu ghi holdings dạng MARC đơn giản để thay thế. 

 

Dữ liệu lưu thông 
 

Bao gồm dữ liệu bạn đọc, các thông tin về giao dịch lưu thông, hay các thông tin lưu thông bổ 

sung có thể được chuyển đổi vào Sierra. 

 

Biểu ghi bạn đọc 
 

Các biểu ghi bạn đọc phải được cung cấp với các văn bản phân cách, văn bản có chiều dài cố 

định, hay định dạng trao đổi dữ liệu MARC. Mỗi biểu ghi đều phải chứa tên bạn đọc. Nếu thư 

viện có kế hoạch tải biểu ghi bạn đọc từ một văn bản hành chính thì biểu ghi bạn đọc cần chứa 

một định danh duy nhất (số thẻ bạn đọc hoặc ID riêng biệt). 

 

Chuyển đổidữ liệu giao dịch lưu thông sang Sierra 
 

Việc chuyển đổi các dữ liệu giao dịch lưu thông được thực hiện chuyển giao các giao dịch lưu 

thông từ hệ thống cũ sang Sierra, bao gồm một số thông tin về tình trạng ghi mượn, thanh toán 

tiền phạt và đặt giữ. Nếu thư viện có kế hoạch chuyển đổi dữ liệu lưu thông, dữ liệu này phải có 

định dạng ASCII với mỗi giao dịch nằm trên một dòng riêng của tệp tin. Ngoài ra, biểu ghi bạn 

đọc còn phải chứa một mã bạn đọc. 

 

Dữ liệu của phân hệ bổ sung 
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Các dữ liệu về quỹ, đơn đặt và nhà cung cấp sẽ được chuyển đổi từ hệ thống cũ của thư viện 

sang sierra. 

 

 Dữ liệu nhà cung cấp: Thư viện cần cung cấp với định dạng văn bản hoặc định dạng 

MARC. Mỗi biểu ghi nhà cung cấp phải chứa tên của nhà cung cấp cũng như một mã 

nhà cung cấp duy nhất. 

 

Nếu dữ liệu nhà cung cấp được đưa ra trong một tệp tin phẳng, với mỗi dòng mô tả 

thông tin của một nhà cung cấp duy nhất, mỗi yếu tố trong dòng cần được ngăn cách 

bằng dấu gạch đứng “|” 

 

 Dữ liệu quỹ: Biểu ghi dữ liệu quỹ phải được cung cấp dưới định dạng xác định của 

Innovative. Dữ liệu trên mỗi dòng mô tả một quỹ duy nhất. Tiêu chuẩn tối đa của hệ 

thống llà 750 quỹ trên một đơn vị hạch toán.  

 

 Dữ liệu đơn đặt hàng: Các biểu ghi đơn đặt phải được cung cấp dưới dạng MARC. Mỗi 

biểu ghi đơn đặt phải chứa một trường 960. Trường 960 phải bao gồm các thông tin 

như giá ước tính, một mã quỹ hợp lệ, mã nhà cung cấp, kho nhận và số lượng bản sao 

của tài liệu. Dữ liệu thư mục trong các biểu ghi đơn đặt có thể được tóm tắt, tuy nhiên 

nó phải chứa một số điểm phù hợp như số kiểm soát của hệ thống trước đó, và thông tin 

nhan đề được quy định trong trường MARC. Mỗi biểu ghi đơn đặt sẽ có một biểu ghi 

thư mục MARC riêng của nó. Thông tin thanh toán của đơn đặt hàng đã nhận có thể 

được lưu trữ trong các biểu ghi đơn đặt để tham khảo.  

 

Innovative cung cấp đầy đủ các dịch vụ chuyển đổi cơ sở dữ liệu. Trong quá trình tải biểu ghi 

ban đầu, Sierra sẽ tải các dữ liệu nhận được mà không làm thay thay đổi chúng. Dữ liệu sẽ được 

chuyển sang một định dạng phù hợp để tải lên hệ thống của Sierra. Đó cũng là một phần dịch vụ 

của các công ty phần mềm thư viện. Trong một số trường hợp, thư viện có thể chỉnh sửa biểu ghi 

trước khi tải chúng lên hệ thống để đồng nhất lại các giá trị trường, hoặc để thêm các giá trị chứa 

trong nó. 

 

Khi hoàn tất việc chuyển đổi dữ liệu, tính năng tạo danh sách và cập nhật toàn bộ trong phân hệ 

biên mục trong sierra cho phép thư viện cập nhật bất kỳ các chỉnh sửa hay thêm các thông tin cần 

thiết cho biểu ghi. 

 

 

Mục đích của chuyển đổi dữ liệu 
Mục đích của chuyển đổi dữ liệu là chuyển đổi tối đa các biểu ghi MARC vào hệ thống, cung 

cấp các biểu ghi MARC cho các bộ sưu tập của thư viện. Thông thường, dữ liệu biểu ghi thư 

mục/ biểu ghi tài liệu cần được cung cấp ở định dạng MARC. Nếu điều đó không thực hiện 

được, thư viện sẽ có các giải pháp thay thế khác để tải biểu ghi, kết quả thư viện sẽ có một cơ sở 

dữ liệu thư mục duy nhất trong hệ thống. 

 

Chi phí chuyển đổi cơ sở dữ liệu được ước tính dựa trên các tệp tin dữ liệu mà thư viện cung cấp. 

Trong trường hợp dữ liệu của thư viện chưa đáp ứng các tiêu chuẩn, đội ngũ chuyên gia của 



 

23 
 

Innovative sẽ tiến hành chuẩn hóa lại dữ liệu trước khi chuyển đổi chúng vào sierra; dựa trên một 

số yêu cầu và thông tin được cung cấp từ thư viện. 

 

Chuyển giao dữ liệu cần chuyển đổi 
 

Thông thường, chuyển đổi cơ sở dữ liệu là một công việc khá phức tạp, đòi hỏi sự kỹ lưỡng; đặc 

biệt là trong trường hợp dữ liệu mà thư viện cung cấp chưa đúng theo tiêu chuẩn. Đội ngũ nhân 

viên thực hiện việc chuyển đổi dữ liệu sẽ cần một khoảng thời gian nhất định để lên kế hoạch và 

thực hiện công việc này. Do đó, Thư viện cần cung cấp dữ liệu cho Innovative càng sớm càng tốt 

để dữ liệu được chuyển đổi kịp thời.  

 

3.3   Đào tạo 

 

Dưới đây là một bảng lịch trình đào tạo cơ bản mà Innovative đã thiết kế cho các đơn vị sử dụng 

sierra. Nó bao gồm nội dung và chương trình đào tạo. Các yếu tố trong lịch trình này có thể 

được tùy chỉnh theo yêu cầu của từng thư viện. 

 

Các vấn đề về quản trị hệ thống sẽ được lồng ghép với các phân hệ của sierra để tạo tính đồng 

nhất, giúp người học dễ hình dung hơn. Đối với các thư viện có các chi phí bổ sung, nội dung 

đào tạo về phân hệ bổ sung và  quản trị hệ thống nâng cao sẽ được chú trọng. 

 

Trong lịch trình dưới đây, Sierra thực hiện đào tạo tập trung theo luồng công việc, các tham số 

và việc tư vấn về dữ liệu. Khóa đào tạo dành cho hầu hết là các cán bộ thư viện có nhiệm vụ 

chuyên trách tương ứng với từng hoạt động trên hệ thống. Việc đào tạo trực tuyến cho phép các 

nhân viên ở xa cũng có thể dễ dàng tham gia buổi đào tạo để theo dõi các hướng dẫn của giảng 

viên.  

 

 Giai đoạn 1: Khảo sát thư viện, tập trung vào các luồng công việc trong thư viện và việc 

tư vấn về dữ liệu 

(3 ngày đào tạo tại thư viện) thời gian dự kiến sau 30 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng 

 

Ngày 1: WebPAC/ tìm kiếm tập trung trên Encore và kiểm tra dữ liệu 

Ngày 2: Quản trị hệ thống và quản trị WebPAC/ Encore 

Ngày 3: Phân hệ lưu thông và các tham số 

 

 Giai đoạn 2: Đào tạo trực tuyến 

(18 giờ) thời gian dự kiến sẽ tùy thuộc vào khả năng nắm bắt của thư viện 

 

Ngày 1: Phân hệ biên mục – phần 1 

Ngày 2: Phân hệ lưu thông - phần 1 

Ngày 3: Quản trị hệ thống 

 

 Giai đoạn 3: Đào tạo trực tuyến 

(18 giờ) thời gian dự kiến sẽ tùy thuộc vào khả năng nắm bắt của thư viện 

 

Ngày 1: Phân hệ lưu thông - phần 2 
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Ngày 2: Phân hệ bổ sung - phần 1 

Ngày 3: Phân hệ biên mục - phần 2 

 Giai đoạn 4: Đào tạo trực tuyến 

(18 giờ) thời gian dự kiến sẽ tùy thuộc vào khả năng nắm bắt của thư viện 

 

Ngày 1: Phân hệ bổ sung - phần 2 

Ngày 2: Quản trị hệ thống 

Ngày 3: Tổng kết (thảo luận chung) 

 

Lịch trình đào tạo thực tế sẽ được xác định sau khi trao đổi với thư viện. Cán bộ tư vấn – đào tạo 

của Innovative sẽ làm việc với thư viện để thiết lập lịch trình đào tạo cụ thể với nội dung đào tạo 

phù hợp với nhu cầu thực tế của thư viện.  

 

Các khuyến nghị về đào tạo 

 

Thời gian đào tạo được chia thành 4 tuần riêng biệt (đào tạo tại thư viện hoặc trực tuyến) được 

thực hiện bởi một chuyên gia tư vấn đào tạo Sierra được Innovative chứng nhận. Tùy theo nhu 

cầu của thư viện, các giai đoạn đào tạo có thể được thực hiện trong vài tháng. Ngoài ra, 

Innovative vẫn linh hoạt đáp ứng các yêu cầu về đào tạo cho thư viện nếu cần thiết 

 

Thực hành phần mềm 

 

Quá trình đào tạo của Innovative sử dụng các phương pháp thực hành, học viên học cách sử dụng 

sierra trên một hệ thống đang hoạt động. Theo đó, để đảm bảo nhân viên thư viện nắm được cách 

sử dụng cũng như thành thạo các thao tác trên phần mềm, Innovative đề nghị số lượng học viên 

tham gia trong các buổi đào tạo khoảng từ 10 tới 12 người (số lượng thực tế thư viện có thể trao 

đổi thêm với giảng viên) 

 

Cán bộ phụ trách và nhân viên thư viện 

 

Cán bộ phụ trách cần tham gia các buổi học liên quan đến các lĩnh vực của họđặc biệt là các cuộc 

thảo luận về hệ thống. Cán bộ phụ trách cần tìm hiểu kỹ về các vấn đề cấu hình hệ thống để cấu 

hình phù hợp các nhu cầu và chính sách của thư viện 

 

Thư viện nên chỉ định ít nhất một đến hai cán bộ chịu trách nhiệm quản trị hệ thống. Innovative 

khuyên rằng các cán bộ quản trị này nên tham gia đầy đủ các buổi đào tạo để có cái nhìn tổng 

quan về hệ thống. 

 

Lập kế hoạch và tùy chọn thời gian đào tạo 

 

Việc đảm báo thời gian cho quá trình đào tạo giúp người học tiếp thu được đầy đủ nhất các thông 

tin mà giảng viên cung cấp, mặt khác cho phép họ có thời gian trao đổi thảo luận các vấn đề về 

hệ thống. Thời gian đào tạo không quá 3 ngày nên lịch đào tạo dự kiến sẽ được cán bộ của 

Innovative lựa chọn bất kỳ, dựa trên sự thống nhất với thư viện. 
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Thời gian đào tạo mỗi ngày là 6 giờ, không bao gồm thời gian ăn trưa. Thư viện có trách nhiệm 

tập hợp các nhân viên tham gia khóa học có mặt tại khi lịch trình đào tạo đã được thống nhất 

giữa thư viện và cán bộ đào tạo 

 

Mục tiêu của mỗi giai đoạn là cán bộ thư viện có thể sử dụng được các phân hệ mà giảng viên đã 

đào tạo trong khoảng thời gian đó 

 

Lịch trình đào tạo sẽ được thực hiện theo các giai đoạn như ở trên, trong trường hợp thư viện 

muốn thêm thời gian đào tạo thì cần trao đổi trực tiếp với Innovative về các khoản chi phí mà thư 

viện cần phải bổ sung thêm 

 

Các nhân viên như viện có thẩm quyền sẽ có thể truy cập vào trang web dịch vụ khách hàng của 

Innovative như CSDirect bất cứ lúc nào. CSDirect cung cấp đầy đủ các thông tin và công cụ trợ 

giúp. Trong đó bao gồm các hướng dẫn sử dụng, các tài liệu về hệ thống, các câu hỏi thường 

gặp, tài liệu giới thiệu sản phẩm, các hướng dẫn và tài liệu tham khảo khác… Nhân viên thư viện 

có thể đọc chúng để tìm hiểu thêm về dịch vụ nền tảng thư viện Sierra. 

 

3.4   Dịch vụ hỗ trợ 

 

Innovative cung cấp dịch vụ hỗ trợ 24 giờ trên ngày, 7 ngày trong tuần, 365 ngày một năm như 

một phần trong gói dịch vụ. Thay vì tính thêm chi phí cho việc hỗ trợ ngoài giờ hành chính, hỗ 

trợ khẩn cấp, sierra cung cấp các hỗ trợ trong bất kỳ thời gian nào khách hàng cần mà không phải 

trả thêm bất kỳ khoản phí nào cho các hoạt động này. 

 

Tất cả các yêu cầu của khách hàng có thể trao đổi thông qua email, các cuộc điện thoại miễn phí 

hoặc fax. 

 

Đối với yêu cầu dịch vụ cần hỗ trợ ngay lập tức, Innovative khuyến cáo rằng các thư viện nên 

liên hệ với bộ phận trợ giúp qua điện thoại. Đối với các yêu cầu được gửi qua email và qua trang 

web hỗ trợ CSDirect, hệ thống sẽ gửi một thông báo tự động đến khách hàng để xác nhận rằng 

bộ phận hỗ trợ đã nhận được các yêu cầu. Nhân viên hỗ trợ của Innovative sẽ có trách nhiệm 

trong việc tiếp nhận cũng nhưu theo dõi các yêu cầu của khách hàng. Bộ phận hỗ trợ của 

Innovative khuyến cáo thư viện nên mô tả rõ ràng các vấn đề gặp phải hay các ví dụ cụ thể để 

vấn đề được giải quyết nhanh hơn. 

 

Innovative sẽ ưu tiên xử lý các yêu cầu theo trình tự dưới đây: 

 

 Yêu cầu dịch vụ khẩn cấp: Yêu cầu này được ưu tiên hàng đầu với mục tiêu giải quyết 

ngay lập tức các vấn đề mà thư viện đang gặp phải. Bao gồm các vấn đề quan trọng về hệ 

thống như lỗi phần cứng, ngừng xử lý giao dịch, các phân hệ chính không hoạt động (ví 

dụ như phân hệ bổ sung, biên mục, ấn phẩm định kỳ) 

 

 Các yêu cầu dịch vụ sớm nhất: Các yêu cầu dịch vụ được gửi sớm thường được giải 

quyết trong một tuần làm việc. Bao gồm các yêu cầu về chức năng của phần mềm như 

cán bộ thư viện không thể thực hiện các công việc chính của mình hoặc hệ thống không 

cho phép bạn đọc truy cập vào các tính năng quan trọng trên danh mục 
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 Các yêu cầu thông thường: Thời gian giải quyết các yêu cầu dịch vụ thông thường dựa 

vào thời gian phát hành các phiên bản tiếp theo của phần mềm. Bao gồm các báo cáo lỗi 

phần mềm và báo cáo những sai sót trong tài liệu hệ thống. Trung bình, mỗi năm 

Innovative có một phiên bản phát hành cho các sản phẩm của toàn hệ thống; cũng như 

lịch trình ra mắt riêng cho các sản phẩm mỗi năm, xuất phát từ nhu cầu của các đối tác 

thư viện của Innovative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


