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เปนระบบหองสมุดอัตโนมัติพัฒนาโดยทีมงานพัฒนาซอฟทแวรของ บริษัท เปนหนึ่ง โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่ง
เปนบริษัทชั้นนําระบบหองสมุดอัตโนมัติและระบบยืมคืนอัตโนมัติ และไดพัฒนาระบบมาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ
ดานทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุ (Radio Frequency Identification) เพื่อการระบุตัวตน (Identification) ความปลอดภัย
(Security) และการติดตาม (Tracking) เนนการพัฒนาระบบจากประสบการณจริงอยางตอเนื่อง กอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ.
2542 โดยไดเริ่มนําเทคโนโลยีดังกลาวมาชวยในงานยืม-คืนอัตโนมัติและบริหารจัดการหนังสือในหองสมุด (Intelligent
Library System & Services) การควบคุมการเขาออกและการเก็บสถิติ (Security & Access Control) บริษัท ฯ มีความ
มุงมั่นในการพัฒนาระบบตาง ๆ โดยเนนคุณภาพของสินคา เทคโนโลยีที่รองรับอนาคตตลอดจนการบริการลูกคาดวย
ความจริงใจ เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานใหกับลูกคาและผูใชบริการระบบ ใหไดรับประโยชนและความพึง
พอใจสูงสุดจากการนําเทคโนโลยีเขามาชวยบริหารจัดการการทํางานของหองสมุด
Mercury

Mercury คือ ระบบหองสมุดอัตโนมัติที่มีความพิเศษเฉพาะและรองรับมาตรฐานสากลเพื่อตอยอดของระบบใน

อนาคต พัฒนาขึ้นมาเพื่อความตองการของบรรณารักษและผูใชบริการหองสมุดโดยตรง เหมาะกับหองสมุดในทุก
ระดับ ซึ่งเปนทางเลือกที่ดีสําหรับหองสมุดเฉพาะที่ตองการความเปนเอกลักษณ ระบบหองสมุดอัตโนมัติรองรับ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษทัง้ ในสวนของเจาหนาที่บรรณารักษและสมาชิก ทางบริษัทฯ มีการอบรมเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน พรอมคูมือภาษาไทย รับประกันและใหบริการหลังการขาย 1 ป
Mercury Capability
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รองรับระบบปฏิบัติการ Linux
สามารถลงทะเบียนรายการวัสดุสารนิเทศได โดยไมจํากัดจํานวนชื่อเรื่อง
สามารถสืบคนจากสถานที่ตางๆและที่หองสมุดไดโดยหนาจอ WebOPAC
สามารถทํางานบนหนาเวป (WEB-BASED Application) ได
รองรับมาตรฐาน Z39.50
รองรับมาตรฐาน MARC 21 และ UNIMARC
ทํางานในระบบ Client-Sever ยกเวนระบบสืบคนเปนแบบ Web Application
รองรับทรัพยากรที่เปนหลากหลายภาษา
สามารถจัดการขอมูลทรัพยากรที่มีรูปแบบเฉพาะตน สําหรับหองสมุดพิเศษ
หนาจอการสืบคนแบบพื้นฐานและแบบขั้นสูงที่ใชงานงาย
ทํางานกับฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (RDBMS) MySQL/SQL Server
รองรับการเชื่อมตอกับระบบยืม-คืนอัจฉริยะดวยเทคโนโลยี RFID ไดอยางมีประสิทธิภาพ
สามารถสงรายการทรัพยากรใหมๆใหกับสมาชิก ดวยเทคโนโลยี RSS (Really Simple Syndication)
รองรับฐานขอมูลทรัพยากรและขอมูลสมาชิกขนาดใหญๆ และยังสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
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สามารถสงจดหมายอิเล็คทรอนิคสรายการทรัพยากรที่เกินกําหนดสงคืนและสงประกาศตางๆได
แสดงหนาปกหนังสือ ในหนาแสดงผลการสืบคน และหนาแสดงรายละเอียดทรัพยากรแตละรายการ
สามารถจัดการทรัพยากรหองสมุดที่อยูในรูปแบบ ONLINE และ OFFLINE ไดโดยใชเครื่องมือเดียวกัน
สามารถปรับรูปแบบของรายงาน หรือคุณลักษณะอื่นๆไดตามความตองการที่เหมาะสมของหองสมุด
สามารถนําเขาขอมูลหนังสือจากฐานขอมูลเดิมและหนังสือในปจจุบันลงระบบ E-Library พรอมพิมพสันปก
หนังสือ,บารโคตบนสติ๊กเกอรลาเบลลงในหนังสือที่มีอยูทั้งหมด
Mercury Staff PAC

© ระบบสืบคนขอมูล สามารถทําการสืบคนโดยการเชื่อมโยงกับฐานขอมูลของหองสมุดอื่นๆที่รองรับ ไดโดย
ผานมาตรฐาน Z39.50
© สามารถสืบคนผาน Intranet/ Internet รองรับภาษาไทย/ อังกฤษ สืบคนจากชื่อเรื่อง หัวเรื่อง ผูแตง
สํานักพิมพ ฯลฯ เปนตน
© แสดงรายการผลการสืบคน และคลิกดูรายละเอียดแตละรายการที่ปรากฏ โดยไมตองสลับหนาจอไปมา เพื่อ
ความสะดวก
© พิมพบัตรสมาชิกหองสมุด พรอมแสดงรูป และบารโคดรหัสสมาชิก พรอมระบบถายรูปสมาชิกเพื่อทําบัตรได
ทันที
© มีระบบจัดสรางปฏิทินเพื่อกําหนดวันหยุด วันเปดทําการ
© สามารถคนแบบเจาะจง (Exact Match Search) เชน ISSN/ISBN, Barcode เปนตน
© ในกรณีที่ไมพบรายการที่ตองการ ผูใชสามารถทําการสืบคนอยางตอเนื่องจากรายการอื่นที่มีศัพทสัมพันธได
(Related Term)
© แสดงสถานะแตละสําเนา ที่จัดเก็บแตละสําเนา หากสําเนาใดถูกยืมตองแจงชื่อผูยืมและกําหนดสงคืน
© สามารถกําหนดวิธีการสืบคน ได ในกรณีการสืบคนตามคําสําคัญ สามารถสืบคนไดจากหลายคํา
© สามารถดูขอมูลสถานะและประวัติการยืม-คืนของทรัพยากรได
© สามารถดูภาพปก เปดอาน E-Book ดู ฟง มัลติมีเดียไฟลตางๆ ที่จัดทําในระบบลงทะเบียนได
© สามารถสงรายการบรรณานุกรมที่นําเขาทางมาตรฐาน Z39.50 ไปยังระบบงาน Cataloging เพื่อทําการ
แกไขและบันทึกขอมูล เขาสูฐานขอมูลหองสมุดได
© สมาชิกสามารถตรวจสอบ สถานะการยืม คางคาปรับ ประวัติยืม และทํารายการยืมตอไดดวยตนเอง
© แสดงรายการหนังสือใหม หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด หนังสือที่บรรณารักษแนะนําใหอาน แสดงจํานวนผูเขา
ใชบริการ
© ระบบการรักษาความปลอดภัย (Security) ในการเขาสูระบบโดยการใชการ Login และใส Password
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© ระบบสามารถใชในการบริการแกสมาชิกในเรื่องการยืม (Check out) การคืน (Check in) การรับชําระ
คาปรับ (Fine) การยืมตอ (Renew) การจอง (Reserve) การสํารองการทํารายงานและการเก็บสถิติ
© แสดงรูปสมาชิก แสดงรายการที่ยืม คาปรับคางชําระ เมื่อสมาชิกใชบริการยืมและคืน
© แสดงภาพปกหนังสือขณะยืมและคืน เพื่อปองกันการสับเปลี่ยน
© ระบบยืม-คืนทํางานรวมกันกับระบบการจัดการขอมูลสมาชิกและระบบ OPAC แบบ Real Time
© บันทึกและจัดเก็บขอมูลของการยืมคืนอยางถูกตองเพื่อสามารถตรวจสอบและจัดทํารายงานสถิติเกี่ยวกับ
การยืม-คืน
© ทํารายการยืม-คืน ภายในหนาจอเดียวกัน ไมตองสลับหนาจอไปมา ไมตองกดเลือกวายืมหรือคืน ไมตองกด
ปุม Save และสามารถรับคืนหนังสือได โดยไมจําเปนตองระบุตัวผูยืมกอน เพื่อความสะดวก
© มีระบบเตือนที่ไมใหยืมตอไดในกรณีตางๆ เชน ยืมเกินสิทธิ์ หรือมีการจองในรายการนั้นๆ
© สําหรับ การชําระคาปรับ ระบบจะแสดงรายชื่อหนังสือที่คางอยู พรอมสรุป ยอดคาปรับ ที่คาง วันที่ๆครบ
กําหนดคืน กรณีมีการคางคาปรับ ระบบจะไมสามารถใหยืมตอและสามารถปรับปรุงอัตราคาปรับได
© สามารถคํานวณคาปรับอัตโนมัติ สามารถรับชําระคาปรับบางสวนกอนได สามารถคํานวณเงินทอนได
© กําหนดวันสงคืนอัตโนมัติ หากตรงกับวันหยุดสามารถเลื่อนกําหนดไปวันทําการถัดไป
© ระบบยืม-คืนจากหนาจอเดียวกัน สามารถจัดการไดทั้งการยืม-คืน และการชําระคาปรับ สามารถคํานวณ
คาปรับอัตโนมัติ สามารถรับชําระคาปรับบางสวนกอนได สามารถคํานวณเงินทอนได
Mercury Cataloging

© สามารถควบคุ มรู ปแบบการลงรายการและตรวจสอบความถูกตองรวมทั้งสามารถแลกเปลี่ ยนขอมูลใน
รูปแบบ MARC 21 และ UNIMARC ได
© รับรองการนําเขาขอมูลจากแหลงอื่น มาใชไดโดยผานมาตรฐาน MARC 21
© สามารถทําการเชื่อมโยงขอมูลระหวางระเบียนหนังสือได เชน หนังสือ วารสาร และโสตทัศนวัสดุตางๆเปน
ตน
© สามารถลงทะเบียนรายการวัสดุสารนิเทศประเภทตางๆ ไดแก หนังสือ, DVD, กฤตภาค ฯลฯ ไดโดยใช
หนาจอเดียวกัน มีระบบปองกันการลงทะเบียนชื่อเรื่องเดียวกันซ้ํา ใหเลขทะเบียนอัตโนมัติ เมื่อมีการเพิ่มชื่อ
เรื่องใหม
© สามารถทําดรรชนีเพื่อการสืบคนไดจากทุกเขตขอมูล เชน ชื่อผูแตง ชื่อเรื่อง หัวเรื่อง คําสําคัญ ISBN/ISSN
Call Number Barcode และ/หรือ ขอมูลอื่นๆ ในระเบียนขอมูลเปนตน
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© ใส (Copy) ภาพปก, E-book,ไฟลภาพ เสียง Vedio, Word,Excel ฯลฯ เขาไปยังเครื่องแมขายไดโดยตรง
จากโปรแกรม
© รองรับการใช Call Number แบบ LC (Library of Congress) หรือผูใชกําหนดเอง (Local Call Number)
© สําหรับหนังสือที่ตางกันเฉพาะปที่พิมพ หรือครั้งที่พิมพ ระบบสามารถทําสําเนาระเบียนขอมูลจากฐานขอมูล
เดิมที่มีอยูได
© สามารถเพิ่มสําเนา โดยระบบใหเลขทะเบียนใหม เลขฉบับที่ อักษรยอ ฉ. หรือ C. ตามภาษาของหนังสือ
© รองรับเลข ISBN แบบ 13 หลัก ได
© มีระบบชวยในการจัดทําแฟมขอมูล (Authority Control File) สําหรับชื่อผูแตง (Author) หัวเรื่อง (Subject)
ชื่อชุด (Series) และชื่อเรื่องแบบฉบับ (Uniform Title) เพื่อใหเปนไปตามหลักของบรรณารักษศาสตร
© สามารถ Set up เพื่อ เชื่ อมโยงกั บ ฐานขอมูล อื่ นๆ ที่ ได ม าตรฐาน Z39.50 และสามารถส ง รายการ
บรรณานุกรมไปยังระบบงาน Cataloging เพื่อทําการแกไขและบันทึกขอมูลเขาสูฐานขอมูลของหองสมุดได
© จัดเก็บเลขผูแตงของผูแตงแตละคน และสรางเลขผูแตงใหกับทรัพยากรนั้นๆทันทีที่มีการระบุชื่อผูแตงหลัก
© สามารถจัดทําปายติดสันหนังสือ (Spine Label)
Mercury Web Searching

© สามารถสืบคนทรัพยากรได ผานทางโปรโดคอล HTTP และ Z39.50
© เปนระบบสืบคนฐานขอมูลที่ผูใชสามารถคนหาขอมูลไดตลอดเวลา โดยไมจํากัดเวลาและสถานที่
© ระบบสามารถเปดใหผูดูแลสามารถดําเนินการเชื่อมโยงฐานขอมูลของหองสมุดตางๆ ผานโปรโดคอล
Z39.50 การสืบคนสามารถเปดใหผูใชงานกําหนดเงื่อนไขเพื่อสืบคนจากฐานขอมูลของหองสมุด ฐานขอมูล
เปดแบบออนไลนและฐานขอมูลออนไลนที่หองสมุดเปนสมาชิกอยู สามารถแสดงผลจากการสืบคนจาก
ฐานขอมูลออนไลนที่หองสมุดเปนสมาชิกและที่สามารถเขาถึงไดตลอดจนฐานขอมูลภายในเครือขาย
เดียวกันโดยจัดแสดงเปนหมวดหมูภายใตการสืบคนเพียงครั้งเดียว
© มีเมนูในการสืบคนไดหลายทาง ตามความตองการของผูใช เชน Basic search และ Advanced search เปน
ตน
© กรณีสืบคนตามคําสําคัญ ผูใชสามารถเลือกเงื่อนไขในการเรียงลําดับขอมูลไดพรอมกับการสืบคน เชน การ
เรียงลําดับตามปพิมพ, ชื่อผูแตง, ชื่อเรื่อง หรือ กําหนดการเรียงลําดับภายหลังจากการสืบคนก็ได เปนตน
© กรณีสืบคนตามคําสําคัญ ผูใชสามารถกําหนดเงื่อนไขในการจํากัดขอบเขตขอมูล เชน ประเภทหนังสือ,
ภาษาของหนังสือ เปนตน ไดพรอมกับการสืบคน หรือ กําหนดเงื่อนไขภายหลังจากการสืบคนก็ได
© การกําหนดเงื่อนไขในการจํากัดขอบเขตของขอมูล ผูใชสามารถเลือกเงื่อนไขจํากัดขอบเขตขอมูลจาก
รายการทีห่ องสมุดเตรียมไว หรือ เลือกกําหนดเงื่อนไขตามความตองการเพิ่มเติมได
© สมาชิกสามารถขอจองหนังสือเลมที่ตองการได
© สมาชิกสามารถตรวจสอบขอมูลสวนตัวได
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© ระบบสมาชิกสามารถยืมตอหนังสือดวยตนเองได
© หองสมุดสามารถดูสถิติการสืบคนในแตละวัน แตละเดือน แตละป และสถิติการใชบริการของสมาชิกได
Mercury Serial Control

©
©
©
©

©
©
©
©
©
©
©

สามารถควบคุมการรับสิ่งพิมพตอเนื่องและตรวจสอบสถานะของสิ่งพิมพตอเนื่อง
สามารถแสดงรายการวารสารที่บันทึกจากระบบ Cataloging เพื่อนํามาทํารายการได
สามารถแสดงรายการประมาณการรับเขาวารสารไดโดยอัตโนมัติ
สามารถใสรายการประมาณการ, ปที่, ฉบับที่, จํานวนชุด, วันที่บนหนาปก, วันที่กําหนดรับ, สถานะ (คาดวา
จะไดรับ, ไดรับแลว, รวมเลม, ทวง, ไมไดรับ, สงเย็บเลม) , วันที่ไดรับวารสาร, หมายเหตุ, ขอความแสดงป
ที่, ขอความแสดงฉบับที่ของวารสารไดเปนอยางนอย)
สามารถเพิ่ม ลบ แกไข รูปแบบวันที่บนหนาปกได
สามารถพิมพสันปกหนังสือ บารโคด บนสติ๊กเกอรลาเบล โดยเจาหนาที่สามารถปรับเปลี่ยนตําแหนงของ
สวนตางๆ บนลาเบลไดเอง สามารถพิมพแถบสีแยกตามหมวดหมู เพื่อสะดวกในการจัดวางบนชั้น และ
ปองกันการวางผิดชั้น
สามารถเพิ่ม ลบ แกไข ประเภทวารสารตามระยะเวลาการออกได เชน รายวัน รายเดือน
สามารถพิมพรายงานแสดงวารสารที่มาลาชา วารสารรวมเลม วารสารสารระหวางการทวงได
สามารถแสดงขอมูลวารสารที่มีในหองสมุดบนระบบการสืบคนทรัพยากรสารนิเทศออนไลน (Web
OPAC) โดยแยกเปนวารสารสงเย็บเลม, วารสารรวมเลม, วารสารฉบับปลีก, วารสารที่คาดวาจะไดรับ เปน
ฉบับถัดไป
มีระบบกําหนดเงื่อนไขการใหยืม การยืมตอ คาปรับ ฯลฯ ตามประเภทสมาชิกและประเภทวัสดุ
สามารถเพิ่ม ลบ แกไข ขอมูลผูจําหนายได
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.Mercury Report

© สามารถสรุปรายงานขอมูลสถิติโดยรวม เชน จํานวนสมาชิกที่ใชบริการยืม จํานวนสื่อที่ถูกยืม, จํานวนสื่อที่
ถูกคืน, จํานวนทรัพยากรของหองสมุดที่ถูกใชภายในหองสมุด, จํานวนทรัพยากรของหองสมุดที่มีการลง
รายการบรรณานุกรมในระบบ รายงานสถิติการใชทรัพยากรของหองสมุดภายในหองสมุด โดยจําแนกตาม
ปงบประมาณและที่มาของทรัพยากร รายงานสถิติขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของสมาชิกในดนตางๆ
© รายงานอันดับการยืมสูงสุดของทรัพยากรหองสมุด รายชื่อหนังสือจอง และอันดับการจองสูงสุด รายงาน
สําหรับรายการสื่อที่สงคืนเกินกําหนด
© รายงานสรุปยอดคาปรับหนังสือรายวัน
© ทํารายงานตางๆ ไดแก จํานวนทรัพยากรทั้งหมดแยกตามประเภทวัสดุ แยกตามหมวดหมู รายงานหนังสือ
ใหม รายการหนังสือที่ถูกยืมมากที่สุด กราฟสถิติการยืม รายการยืม-คืน รายชื่อผูยืมหนังสือมากที่สุด เปน
ตน
Mercury Acquisition

© สมาชิกหองสมุดสามารถเสนอความตองการ (Request) ทรัพยากรสารสนเทศผานทาง Web-site ของ
หองสมุดได
© สามารถกําหนดงบประมาณประจําป โดยแยกงบประมาณตามประเภททรัพยากรสารสนเทศและสาขาวิชา
ที่ไดตามที่หองสมุดตองการ
© มีรายการควบคุม (Authority Control) ของรายชื่อบริษัท ตัวแทนจําหนายรานหนังสือ(Vendor file) ซึ่งมีรา
ละเอียดเกี่ยวกับประเทศ จังหวัด รัฐ เบอรโทรศัพท รหัสไปรษณีย และ E-mail address
© เมื่อมีการสรางระเบียนขอมูลขึ้นมาใหม ไมวาจะเปนการสรางจากระบบงานสรางจากระบบงานทํารายการ
ทรัพยากรสารสนเทศ (Cataloging Module) หรือระบบงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (Acquisition
Module) ระเบียนขอมูลนั้นจะจัดเก็บไวที่ฐานขอมูลบรรณานุกรมกลาง และสามารถเรียกใชงานไดจากทุก
ระบบงาน โดยไมจําเปนตองมีการบันทึกขอมูลใหมซ้ําอีก
© สามารถคิดคาปรับหนังสือรายวัน พรอมแสดงรายชื่อหนังสือที่ยังคางอยู สรุปยอดคาปรับที่คาง วันที่ที่ครบ
กําหนดการยืม และระบบสามารถตรวจสอบวาหากคางคาปรับหรือยืมหนังสือเกินโควตาหามยืมตอ และ
สามารถปรับปรุงอัตราคาปรับได
© สามารถนําเขาขอมูลหนังสือจากฐานขอมูลเดิมและหนังสือในปจจุบันลงระบบ E-Library พรอมพิมพสันปก
หนังสือ,บารโคตบนสติ๊กเกอรลาเบลลงในหนังสือที่มีอยูทั้งหมด
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