ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ QUÉT MÃ VẠCH
TRONG QUẢN LÝ THƯ VIỆN

Là phần mềm hiệu quả giúp trường quản lý hoạt động thư viện. Phần mềm tuân thủ các tiêu chuẩn thư viện: Thư
viện Quốc gia Việt Nam; ISBD; AACR2; ISBN; DDC21. Đặc biệt, Sở giáo dục/Phòng giáo dục hoàn toàn nắm được số
liệu thống kê tổng số đầu sách, tổng sách theo từng loại và tình hình quản lý thư viện của trường.
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Đáp ứng
đầy đủ các nghiệp vụ quản lý thư viện

Quản lý tài liệu
Quản lý tài liệu theo 5 nhóm: Sách giáo khoa,
sách tham khảo, sách nghiệp vụ, truyện thiếu
nhi, báo & tạp chí.
Quản lý lưu thông
Dễ dàng tra cứu tài liệu trực tuyến theo số
đăng ký cá biệt, mã ISBN, nhan đề, tác giả...
Tại nhà, bạn đọc có thể lập trước phiếu mượn
sách trực tuyến gửi đến thủ thư
Tức thời xem được báo cáo tình hình mượn
trả như tổng số sách đang mượn, số sách
mượn quá hạn...
Quản lý bạn đọc
Phân loại danh sách bạn đọc theo quyền: Đọc
tại chỗ, mượn mang về theo từng loại tài liệu
Cấp phát và thu hồi thẻ thư viện.

ĐIỂM ƯU VIỆT QUẢN LÝ THƯ VIỆN
A
MIS JSC

SINCE

1

1994

Rất dễ dàng nhập khẩu
hàng ngàn đầu sách vào
phần mềm để nhanh chóng
bắt đầu sử dụng.
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Tự động lấy thông tin học sinh,
giáo viên từ hệ thống MISA EMIS
thành danh sách bạn đọc giúp
thủ thư tiết kiệm thời gian.

Thủ thư thực hiện mượn trả,
kiểm kê sách bằng chức
năng quét mã vạch dễ dàng,
nhanh chóng.

Cung cấp tức thời, chính xác
số liệu thống kê tổng số
lượng sách
và tình hình
lưu
thông theo
từng
trường hoặc toàn ngành.
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Đầy đủ các sổ sách,
báo cáo theo tiêu chuẩn
Thư viện Quốc gia (Sổ
đăng ký tổng quát, Sổ
đăng ký cá biệt, Sổ
đăng ký SGK, ...)
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