คุณลัลกษณะเฉฉพาะระบบหองสมุดอัตโนมัติ
รอองรับการขขยายระบบหองสมุดในอนาคต ระดับมาตรฐานหองสสมุดระดับสากล
โปรแกรมหหองสมุดอัตโนมัติ V-Knowle
V
edge
1. โปรแแกรมหองสมุดดอัตโนมัติ มีคณลั
ุ กษณะเฉพพาะดังนี้
1.1. ตองใชระบบบปฏิบัติการแมขาย (server) แบบ
แ Windows Server 2003 หรือดีกวา
1.2. ประกอบดวยระบบงานย
ย
อยดังตอไปนี้
1.2.1. ระบบจัจัดการฐานขอมูลปฏิสัมพันธ
1.2.2. ระบบวิวิเคราะหและควบคุมการจัดทํทาหมวดหมู
1.2.3. ระบบใหบริการสืบคนขอมูลสําหรัับเจาหนาที่
1.2.4. ระบบใหบริการสีบคนขอมูลและบบริการสมาชิกผผานเวป
-น
1.2.5. ระบบคควบคุมการยืม-คื
1.3. รองรับมาตรฐฐาน Z39.5สามมารถเชื่อมโยงงระเบียนขอมูลกั
ล บฐานขอมูลแบบหลายสื
ล
่อ (Mmultimeddia) ได
ร
องสมุมุดอื่นและฐานนขอมูลออนไลลนแบบเปดที่สามารถเข
ส
าถึง
1.4. สามารถทําการสืบคนขอมูลบรรณานุกรมจากห
ไดผานระบบบ Internet และะ/หรือ Intranett ได โดยระบบบสามารถทํางาานไดตามมาตรฐานสากล
ก
คําสั่งที่เปนมาตรฐฐานเดียวกัน (SStandardizatioon of User Intterface) เพื่อลดความสั
ล
บสนน
1.5. ระบบงานทุกระบบใช
ของผูใช โดยยระบบ User Innterface เปนแบบ
แ Graphic UUser Interface
อ เจาหนาที่
1.6. ระบบงานแตตละโมดูลการใชงานมีการเชชื่อมตอถึงกันโดยอัตโนมัติเพื่อลดการทําางานซ้ําซอน อาทิ
สามารถทํากการสั่งซื้อไดจากโมดู
า
ลวิเคราะหและควบคุมการจัดทําหมวดหมู
ห
และระบบจะปรับปรุ
บ งขอมูลใหห
อัตโนมัติโดยยเจาหนาที่ไมตตอ งเปดโมดูลการจั
ก ดซื้อเพื่อทําการจัดซื้อรายการดั
ร
งกลาว
ห บแฟมขอมูลบรรณานุ
ล
กรม (Bibliograpphic Databasee) และแฟมขอมูลหลักฐานน
1.7. รูปแบบการลลงรายการสําหรั
(Authority Control Filee) ตองเปนรูปแบบที
ป
่ควบคคุมตามมาตรฐฐาน MARC 221 โดยระบบบตองสามารถถ
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ตรวจสอบคววามถูกตองขอองการลงขอมูลได
ล โดยอัตโนนมัติ รวมทั้งสาามารถแลกเปลีลี่ยนขอมูลกับหหองสมุดอื่นที่
ใชรูปแบบขออมูลเปน MARRC ได
1.8. ผูบริหารระบบบงานของหองสมุ
อ ดสามารถถทําการปรับเปปลี่ยน Parameeter ของระบบบงานไดตามคววามเหมาะสม
1.9. สามารถเปดใช
ด งานไดหลาายๆ ระบบงานนในเวลาเดียวกักัน
1.10. สามารถกําหหนดระดับการรักษาความปลลอดภัย (Securrity Setup) ไดอย
อ างนอยดังนี้
1.10.1. กําหนดรหัสผานเฉฉพาะแตละคนน (User Identiffication Numbber and Passwoord)
1.10.2. กําหนดตามระดับชัช้นของผูใช (UUser Classificaation)
1.10.3. กําหนดความเปนเจาของของระเเบียน MARC เพื่อปองการแแกไข (Record Ownership)
2. ระบบบวิเคราะหและะควบคุมการจัจัดหมวดหมู (CCataloging M
Module) มีคุณลัลกษณะเฉพาะะดังนี้
2.1. แฟมขอมูลบรรณานุกรม (BBibliographic Records)
ก องรวมทั้งสามารถแลกเป
ส
ปลี่ยนขอมูลในน
2.1.1. สามารถถควบคุมรูปแบบการลงรายยการและตรวจจสอบความถูกต
รูปแบบบ MARC 21
2.1.2. การสรางฐานข
า
อมูลบรรณานุ
บ
กรมสสามารถกระทําผ
า าน MARC work form ไได ทั้งนี้ เพื่อคววามสะดวกในน
การปอนขอมูลใน Suubfield และกการกําหนด Inddicator โดยที่เจาหนาที่สามมารถเพิ่ม ลบ และแก
แ
ไข Tagg
และ Suubfield รวมทัง้ Indicator ใน MARC Recoord ได
2.1.3. สามารถถรับระเบียนขอมูลบรรณานุกรมจากฐานขขอมูลอื่นๆ ทีอยู
อ่ ในรูปแบบขของ MARC 211 ได
2.1.4. ระบบจจะตองทําการบบันทึกขอมูลของการลงรายกการในแตละระเบียนหนังสือไวโดยมีชื่อผูที่สรางขอมูล
พรอมวัวันที่สรางขอมูล รวมถึงชื่อผูเขาไปแกไขขขอมูลและวันที่รวมถึงเวลาทีที่แกไข (คนสุดท
ด าย) ไว และะ
ขอมูลเหหลานี้ไมสามาารถแกไขหรือเปลี่ยนแปลงไได
2.1.5. ระบบตตองเตรียม Tagg สําหรับลงขอมู
อ ลในสวนขออง URL สําหรัรับเชื่อมโยงกาารสืบคนของรระบบกับ URLL
ได (ในกรณีที่เปนการรสืบคนผาน Innternet)
2.1.6. ระบบตตองเตรียม Taag

สําหรับลงข
บ อมูลที่มา วัน เดือน ปและงบประม
ป
มาณในการจัดหาทรั
ด
พยากรร

สารสนนเทศของหองสสมุดได
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2.1.7. สามารถทําการเชื่อมโยงข
ม อมูลระหวางระเบียนหนั
น งสือได เชชน การเชื่อมโโยงระเบียนหหนังสือที่มีการร
ล ้งเขาดวยกัน หรือ หนันังสือตนฉบับภาษากั
ภ บหนังสืสอที่มีการแปลลหลายภาษาเขขาดวยกัน เปน
พิมพหลายครั
ตน
2.1.8. สามารถถทําการเชื่อมโโยงขอมูลระหวางระเบียนหนังสือได เชน หนังสือ วารสสาร และโสตทัทัศนวัสดุตางๆๆ
เปนตน สามารถทําดรรรชนีเพื่อการสสืบคนไดจากททุกเขตขอมูล เช
เ น ชื่อผูแตง, ชื่อเรื่อง, หัวเรื่อื ง, คําสําคัญ
, ISBN//ISSN, Call Number,
N
Barcoode และ/หรือ ขขอมูลอื่นๆ ในนระเบียนขอมูลลเปนตน
2.1.9. ตองรองรับการใช Caall Number แบบLC (Libbrary of Conngress) หรือผูใชกําหนดเอง (Local Calll
Numbeer)
2.1.10. สําหรับหนังสือที่ตตางกันเฉพาะปที่พิมพ หรืออครั้งที่พิมพ ระบบตองสามารถทําสําเนารระเบียนขอมูล
จากฐานนขอมูลเดิมทีมีม่ อี ยูได
2.1.11. สามารถ สราง ลบ และแกไขระเเบียนขอมูลทีละเล
ล มและครั้งละหลายเล
ง
มไไดโดยระบบมีมีการเตือนและะ
สอบถาามความตองกาารในการลบแลละแกไข
2.1.12. ระบบจะทําการสําเนาขอมูลขอองเลขหมูหนังงสือใหโดยอัตโนมั
ต ติในกรณ
ณีที่มีการสรางเลมแรกของง
รายการรบรรณานุกรมมใหม หรือในกรณีที่มีการแแกไขขอมูลขอองเลขหมูหนังสือในรายการรบรรณานุกรมม
ภายหลััง เมื่อทําการบับันทึกระบบจะะสอบถามความมตองการในกการแกไขเลขหหมูหนังสือที่รายการเล
า
มดวย
2.1.13. รองรัรับเลข ISBN แบบ
แ 13 Digitss ได
2.2. แฟมควบคุมขขอมูลหลักฐานน
2.2.1. ตองมีระบบชวยในการจัดทําแฟมขอมูลหลักฐานน (Authority Control File)) สําหรับชื่อผูแตง (Author))
อ ด (Series) และชื
แ ่อเรื่องแบบบฉบับ (Unifo
form Title) เทาานั้น เพื่อใหเปนไปตามหลั
ป
ก
หัวเรื่อง (Subject) ชื่อชุ
ของบรรณารักษศาสตตร และมาตรฐฐานทั่วโลก
2.2.2. ระเบียนนหลักฐาน (AAuthority Filee) เปนรูปแบบบตามมาตรฐานน MARC 211 และสามารรถรับการโอนน
ระเบียนหลั
น กฐานนี้ตาม
า MARC 21 Format
2.2.3. ในการแแกไข Authoriity ตองทําไดดโดยแกไขทุกระเบียนที่มีความเกี
ว ่ยวเนื่องกัน (Global Change) โดยย
ามความตองกการในการแกไข
ระบบจจะมีการแจงเตือนและสอบถ
อ
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2.2.4. หองสมมุดตองสามารรถกําหนดควาามเปนเจาขอ ง (Ownershipp)

ในแตละะรายการบรรณานุกรมและะ

Authority Record ในนฐานขอมูลได
2.3. Z39.5 Cataaloging (Am
merican Natioonal Standard เปนโปรโตคคอลหนึ่ง ที่อออกแบบมาเพื่อการเชื
อ
่อมโยงง
เครือขายคอมมพิวเตอร)
หองสมุดตองสามารถ Set up เพพื่อเชื่อมโยงกัับฐานขอมูลอืน่ ๆ ที่ไดมาตรรฐาน Z39.5 และสามารถส
แ
ง
ไ
นทึกกขอมูลเขาสูฐานขอมูลของง
รายการบรรณานุกรมไปยยังระบบงาน Cataloging เพืพื่อทําการแกไขและบั
หองสมุดได
2.4. ปายติดสันหนนังสือ (SPINEE LABEL)
ระบบตองสามารถถพิมพปายสําหรั
ห บติดสันแลละบัตรสแกนหหนังสือหนังสือไดโดย หองสมุ
ง ดสามารถถ
ด ้งภาษาไทยย
กําหนดขอมูลในปาย, ขนนาดอักษร และขนาดของปาย ไดตามควาามตองการของทางหองสมุดทั
ก
และภาษาอังกฤษ
3. ระบบบใหบริการสืบบคนขอมูลสําหรั
ห บเจาหนาที่ (Staff PAC) มีคุณลักษณะเเฉพาะดังนี้
3.1. ระบบสืบคนข
น อมูล สามารรถทําการสืบคนเชื่อมโยงระะหวางฐานขอมู
อ ลจากหองสสมุดหลายๆแหหงไดโดยผาน
Z39.5
3.2. ลักษณะการคคน
3.2.1. สามารถถคนจากดรรชชนีไดทุกเขตขอมู
อ ล เชน ที่หองสมุ
อ
ดกําหนดดไว เชน ชื่อเรื่อง ชื่อผูแตง และหั
แ วเรื่อง
เปนตน
บ นภายใต ชื่อเรื
อ ่อง หัวเรื่อง ชื่อชุด และชืชื่อผูแตง ตองสามารถทําไดดอยางนอยสอองแบบคือ คน
3.2.2. การสืบค
แบบตาามลําดับอักษร (Alphabetical Search) และะคนแบบตามคํคําสําคัญ (Keywword Search)
3.2.3. สามารถถคนแบบกําหนดขอบเขตขอมู
อ ลกอนการสืสืบคน เชน Coollection หรือ LLocation เปนตน
3.2.4. สามารถถคนแบบเจาะจง (Exact Maatch Search) เชชนISSN/ISBNN, Barcode เปนนตน
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3.2.5. ในกรณี
ณีที่รายการที่ตองการไม
อ
สามมารถหาตัวเลมได ผูใชสามารถทําการสืบคนอยางตอเนื่องจากรายการ
อ
ร
อื่นที่มศีศัพทสัมพันธได
ไ (Related Teerm)
3.2.6. สามารถถกําหนดวิธีการสืบคนระหวาง ได ในกรณีการสืบคนตามคํ
ต าสําคัญ สามารถสืบคนได
น จากหลายย
คํา เชนตองการหนังสือที่มีชื่อหนังสืสอวา คอมพิวเตอร และมีชื่อผู
อ แตงวา สมชชายเปนตน
ง อเลมนั้นไดด
3.2.7. สามารถถดูขอมูลสถานนภาพของหนังสื
3.2.8. หองสมมุดตองสามารถ Set up เพืพื่อเชื่อมโยงกัับฐานขอมูลอื่นๆ ที่ไดมาตรรฐาน Z39.5และสามารถสง
รายการรบรรณานุกรมมไปยังระบบงาาน Catalogingg เพื่อทําการแแกไขและบันทึกขอมูล เขาสูฐานหองสมุด
ได
4. ระบบบใหบริการสืบบคนขอมูลผานเว็
น บ (Web Seearching) มีคณลั
ณ
ุ กษณะเฉพพาะดังนี้
4.1. สามารถสืบคนไดทั้ง Protoocol HTTP หรืรือ Protocol Z339.50
4.2. เปนระบบสืบค
บ นฐานขอมูลที
ล ่ผูใชสามารถคนหาขอมูลไดตลอดเวลา โดยไมจํากัดเวลาและสถานนที่
4.3. ระบบจะตองเป
ง ดใหผูดูแลสสามารถดําเนินการเชื
น
่อมโยงงฐานขอมูลขอองหองสมุดตาางๆ ผาน Z39.550 การสืบคน
ตองสามารถถเปดใหผูใชงานกําหนดเงื่อนไขเพื่อสืบบคนจากฐานขขอมูลของหอ งสมุด ฐานขอมูลเปดแบบบ
ออนไลนและฐานขอมูลออนไลน
อ
ที่หองสมุดเปนสมมาชิกอยูตลอดดจนสามารถสืสืบคนจากฐานนขอมูลภายในน
เครือขายของงสถาบันได
4.4. ตองสามารถถแสดงผลจากการสืบคนจากกฐานขอมูลออนไลนที่หองสมุ
ง ดเปนสมาาชิกและที่สามมารถเขาถึงไดด
ตลอดจนฐานนขอมูลภายในเครือขายเดียวกั
ว นโดยจัดแสดงเปนหมวดหหมูภายใตการสืสืบคนเพียงครัรัง้ เดียว
4.5. ตองมีเมนูในการสื
น บคนไดหลายทาง ตามมความตองการของผูใช เชน Basic searchh และ Advancce search เปน
ตน
4.6. หนาจอที่ใชในการสื
ใ
บคน เจ
เ าหนาที่หองสมุดตองสามารถเพิ่ม Tab หรื
ห อสวนที่แสสดงผลเฉพะขอองกลุมของสื่อ
ที่หองสมุดตอองการแสดงเปปนพิเศษ เชน E-book,
E
Abstrract เปนตน
4.7. ขอมูลที่ไดจาาการสืบคน ตองสามารถส
อ
งผาน E-Mail ไได โดยมีชองหหรือที่ใหใส EE-Mail Addresss ในหนาจอทีที่
แสดงผลการสืบคนนั้น
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4.8. ตองสามารถแสดงขอมูลที่เปนมัลติมิเดียได
ย ไมวาจะเปปนเพลง ภาพยยนตร รูปภาพพ หรือขอมูลแบบบ Full Textt
โ าหนดขอมูลเหลานี้ตองกํ
ง าหนดไวใน
หรือสามารรถแสดงขอมูลที่จัดทําในรูปแบบของ E-LLearning ได โดยกํ
Tag ของฐานนขอมูลหลักตาามมาตรฐานกาารลงรายการแบบ US MARC
4.9. กรณีสืบคนตามคํ
ต าสําคัญ ผูผใชสามารถเลืลือกเงื่อนไขในนการเรียงลําดับขอมูลไดพรอมกับการสืบค
บ น เชน การร
เรียงลําดับตาามปพิมพ, ชื่อผูแ ตง, ชื่อเรื่อง หรือ กําหนดการเรียงลําดับภายหลั
บ
งจากกการสืบคนก็ได เปนตน
4.10. กรณีสืบคนตตามคําสําคัญ ผูใ ชสามารถกําหนดเงื
า
่อนไขใในการจํากัดขอบเขตขอมูล เชน ประเภทหหนังสือ, ภาษาา
ของหนังสือ เปนตน ไดพรอมกับการสืบค
บ น หรือ กําหนดเงื่อนไขภาายหลังจากการรสืบคนก็ได
ใ สามารถเลือกเงื่อนไขจํากััดขอบเขตขอมูมลจากรายการร
4.11. การกําหนดเงืงื่อนไขในการจํากัดขอบเขตของขอมูล ผูใช
ที่หอ งสมุดเตตรียมไว หรือ เลือกกําหน ดเงื่ อนไขตามมความตองกาารเพิ่มเติมได เชน จํากัดขออบเขตปพิม พ
มากกวา นอยยกวา หรือ เทากั
า บ ปพิมพที่ผูผใู ชกําหนดเองง
4.12. สมาชิกสามาารถขอจองหนัังสือเลมที่ตองการได
ง
4.13. สมาชิกสามาารถตรวจสอบขขอมูลสวนตัวได
4.14. ระบบสมาชิกกตองสามารถยืยืมตอหนังสือเองได
เ
ง
สถิิติการสืบคนในนแตละวัน แตตละเดือน แตละป และสถิติกการใชบริการขของสมาชิกได
4.15. หองสมุดตองสามารถดู
ณะเฉพาะดังนี้
5. ระบบบควบคุมสิ่งพิมพตอเนื่อง (Serial Controol) มีคุณลักษณ
5.1. สามารถควบคุมการรับสิ่งพิมพตอเนื่องแและตรวจสอบสถานะของสิงพิ
ง่ มพตอเนื่อง
5.2. สามารถทําจดดหมายทวงไปปยังผูจําหนาย กรณีที่วารสารรไมมาตามกําหนด
ห
5.3. สามารถแสดดงรายการวารสสารที่บันทึกจาากระบบ Catalloging เพื่อนํามาทํ
ม ารายการไได
5.4. สามารถแสดดงรายการประมมาณการรับเขาวารสารได
า
โดยอั
ด ตโนมัติ
5.5. สามารถใสรายการประมาณการ, ปที่, ฉบับที่, จํานวนนชุด, วันที่บนหหนาปก, วันที่กําหนดรับ, สถานะ
ส
(คาดวา
จะไดรับ, ไดรับแลว, รวมเลลม, ทวง, ไมได
ไ รับ, สงเย็บเลลม) , วันที่ไดรัรบวารสาร, หมายเหตุ, ขอความแสดงปที่,
ขอความแสดดงฉบับที่ของววารสารไดเปนอยางนอย)
5.6. สามารถเพิ่ม ลบ แกไข รูปแบบวั
แ นที่บนหหนาปกได
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5.7. สามารถเพิ่ม ลบ แกไข ประะเภทวารสารตตามระยะเวลากการออกได เชชน รายวัน รายเเดือน
5.8. สามารถบันทึกการรับเขาวารสารและสามารถรวมเลมวารสารได
ว
5.9. สามารถพิมพรายงานแสดงงวารสารที่มาลลาชา วารสารรรวมเลม วารสาารสารระหวางงการทวงได
5.10. สามารถแส ดงข อ มู ล วารรสารที่ มี ใ นห องสมุ ด บนร ะบบการสื บ คค น ทรั พ ยากรรสารนิ เ ทศอออนไลน (Webb
า
รับ เปน
OPAC) โดยแแยกเปนวารสสารสงเย็บเลม, วารสารรวมเลม, วารสารฉฉบับปลีก, วารสารที่คาดวาจะได
ฉบับถัดไป
อ ลผูจําหนายไได
5.11. สามารถเพิ่ม ลบ แกไข ขอมู
6. ระบบการออกราายงาน มีคุณลักษณะเฉพาะดั
ก
ดังนี้
6.1. รายงานสถิติการลงรายการรขอมูลจากระบบวิเคราะหและควบคุ
แ
มกาารจัดหมวดหมูมู (Cataloging)) และสถิติการร
ยืมและการใชชทรัพยากรขอองหองสมุด (CCirculation) ปรระกอบดวยระบบตอไปนี้เปนอยางนอย
สรุปรายงานขอมูลสถิถิติโดยรวม เชชน จํานวนสมาาชิกที่ใชบริการยื
า ม จํานนสื่ออที่ถูกยืม, จํานวนสื
น ่อที่ถูกยืม
า
พยากรของหองสสมุดที่มีการลงง
, จํานวนทรัพยากรขของหองสมุดที่ถูกใชภายในนหองสมุด, จํานวนทรั
รายการรบรรณานุกรมมในระบบ รายยงานสถิติการใชทรัพยากรขของหองสมุดภภายในหองสมุมุด โดยจําแนกก
ตามปงบประมาณและที่มาของทรัพยากร
พ
รายงานนสถิติขอมูลเกีกี่ยวกับสถานภาพของสมาชิกในด
ก นตางๆ
ท พยากรของหหองสมุดภายใในหองสมุด (จจาก Collectionn code) แบงตามภาษาของง
6.1.1. รายงานนสถิติการใชทรั
ทรัพยากรหองสมุด และหมวดหมู
แ
 รายงานอันดับบการยืมสูงสุดของผู
ข ใช ได
อ ง สือ จองง และอั นดั บการจองสู
ก
ง สุ ด
6.1.2. รายงานนอัน ดั บ การยืยืม สู ง สุด ของททรั พ ยากรห อ งสมุ ด รายชื่ อหนั
รายงานนสําหรับรายกาารสื่อที่สงคืนเกินกําหนด
6.1.3. รายงานนสรุปยอดคาปรั
ป บหนังสือรายวัน
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7. ระบบบการบริการยืืม-คืน (Circuulation Modulle) มีคุณลักษณ
ณะเฉพาะดังนี้
7.1. ระบบสามารรถใชในการบริริการแกสมาชิชิกในเรื่องการยืยืม (check ouut) การคืน (chheck in) การปปรับ การยืมตอ
การจอง การรสํารองการทํารายงานแลกการเก็บสถิติ โดยพั
โ ฒนาใหสามารถใชกับบหองสมุดที่มีมีจุดใหบริการร
มากกวา 1 แหหง
7.2. ระบบยืมคืนทํทางานรวมกันกั
น บระบบการจจัดการขอมูลสมาชิ
ส กและระบบบ OPAC แบบบ Real time
7.3. บันทึกและจัจัดเก็บขอมูลของการยื
ข
มคืนอยางถูกตองเเพื่อสามารถตรวจสอบและะจัดทํารายงานนสถิติเกี่ยวกับ
ขอมูลการยืมคื
มน
7.4. คํานวณและบบันทึกวันกําหนดสงไดโดยออัตโนมัติพรอมทั
ม ้งมีระบบการแจงเตือนอัตโนมั
ต ติผานทาง E-mail เมื่อ
ใกลครบกําหนดคื
ห นและหลลังครบกําหนดดคืนหนังสือ
7.5. รองรับวิธีการรคืนหนังสือนอกเวลาทํ
น
าการร
7.6. มีระบบเตือนนที่ไมใหยืมตอได
อ ในกรณีตางๆ
า เชน ยืมเกินสิ
น ทธิ์ มีการจจอง ในรายการรนั้นๆ
7.7. สําหรับการชชําระคาปรับ ระบบจะแสดดงรายชื่อหนังสือที่คางอยู พร
พ อมสรุปยออดคาปรับที่คาง
า วันที่ที่ครบบ
กําหนดยืม กรณีมีการคางคคาปรับระบบจะไมสามารถใหยืมตอและสสามารถปรับปรรุงอัตราคาปรับได
บ
7.8. ระบบการจอองหนังสือ หากกทําการจองไววระบบจะแจงลําดับการจองงใหผูใชอัตโนมัติทาง E-maiil และแจงโดยย
อัตโนมัติเมื่ออมีหนังสือที่จองเข
อ ามาในระบบบ
8. ระบบบโปรแกรมกาารจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ (Acquisitioon Module)
8.1. สมาชิกหองสสมุดสามารถเสสนอความตองการ
ง (Requestt) ทรัพยากรสาารสนเทศผานทาง Web-site ของหองสมุด
ได
8.2. พิจารณาอนุมมัติความตองกการของผูใช และทําการจัดซื้อไดตามที่บรรณารั
ร
กษเห็นสมควร โดยตตองสามารถทํา
การจัดซื้อทําการจั
า ดซื้อทรััพยากรสารสนนเทศไดทุกปรระเภท พรอมททั้งแจงสถานะของทรัพยากรรสารสนเทศทีที่
ไดมีการสั่งซื้อใหผูใชรับทราบทั้งในรูปแบบของเอกส
แ
าร และจดหมาายเล็กทรอนิกส(E-Mail)
8.3. สามารถกําหหนดงบประมาณประจําป โดดยแยกงบประมาณตามประเภททรัพยากรรสารสนเทศและสาขาวิชาทีที่
บ
หมด
ไดตามที่หองงสมุดตองการ พรอมทั้งสมาารถแจงเตือนไไดในกรณีที่งบประมาณใกล
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8.4. ออกจดหมายยทวงถามการสสั่งซื้อทรัพยากกรสารสนเทศศที่ลาชาได ทั้งในรู
ง ปแบบเอกสาร และจดหมายเล็กทรออ
นิกส (E-Maiil)
8.5. มีรายการควบบคุม (Authoriity Control)ขของรายชื่อบริษัท ตัวแทนจําหน
า ายรานหนนังสือ(Vendorr file) ซึ่งมีรา
ละเอียดเกี่ยวกับประเทศ จังหวั
ง ด รัฐ เบอรรโทรศัพท รหัหัสไปรษณีย แลละ E-mail adddress
8.6. ทําการโอนยายงบประมาณ
ณในแตละป (RRoll Over Budget) ได
8.7. ระบบสามารถควบคุมการใใชงบประมาณ
ณโดยการกําหนนดบุคลากร ที่มีสิทธิ์ในการเเรียี กใชงบประะมาณในแตละ
รายการ
8.8. ระบบสามารรถประมวลผลลและจัดการงบบประมาณในนการบอกรับวารสาร แยกตาามชื่อเรื่องและแจงเตือนในน
กรณีที่งบประะมาณใกลหมดด
8.9. เมื่อมีการสรางระเบียนขอมู
อ ลขึ้นมาใหมม ไมวาจะเปนการสร
น
างจากกระบบงานสรางจากระบบงงานทํารายการร
ทรัพยากรสาารสนเทศ (Cattaloging Moduule) หรือระบบบงานจัดหาทรัรัพยากรสารสนนเทศ (Acquissition Module))
ระเบียนขอมูลนั้นจะจัดเก็บไวที่ฐานขอมูลบรรณานุกรมกลาง
ก
และะสามารถเรียกใช
ก งานไดจากกทุกระบบงานน
โดยไมจําเปนต
น องมีการบันทึ
น กขอมูลใหมมซ้ําอีก
8.10. ระบบสามารถทําการสั่งซื้อผ
อ านระบบอิเล็กทรอนิกส ในรู
ใ ปแบบของง BISAC Form
mat หรือ EDIFFACT ได
9. ระบบบคิ ด ค า ปรั บ หนั ง สื อ รายวัวั น พร อ มแสดดงรายชื่ อ หนันั ง สื อ ที่ ยั ง ค า งอยู
ง  สรุ ป ยอดดค า ปรั บ ที่ ค า ง วั น ที่ ที่ ค รบบ
กําหนดการยืม แลละระบบสามารรถตรวจสอบววาหากคางคาปรั
ป บหรือยืมหนั
ห งสือเกินโคววตาหามยืมตอ และสามารถถ
บ งอัตราคาปปรับได
ปรับปรุ
10. ระบบบการรักษาคววามปลอดภัย (Security) ในกการเขาสูระบบบตองมีการ Loogin และใส Paassword
เ (Time Scchedule) ในกาารทํา Auto Baackup
11. ระบบบการสํารองขอมูล (Backupp) สามารถตั้งเวลา
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