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Загальний опис і функції
У підсистемі реалізовані наступні функції:
1. Формування списків студентів за групами для друку читацьких
квитків і формування облікового запису користувача в системі
Кoha
2. Вибіркове формування списку студентів (вибірка зі списку груп
за факультетом, роком зарахування) для друку читацьких квитків
і формування облікового запису користувача в системі Кoha
3. Формування повного списку студентів для вибору за
прізвищами
з
формуванням
електронної
адреси
для
mail.office365.com і yammer.com/kname.edu.ua, а також для друку
читацьких квитків і формування облікового запису користувача в
системі Кoha (для вибраних студентів - при втраті, або для знову
зарахованих - упродовж навчального року)
4. Формування повного списку викладачів і співробітників для
вибору за прізвищами з формуванням електронної адреси для
mail.office365.com і yammer.com/kname.edu.ua, а також для друку
читацьких квитків за заявкою користувача і формування
облікового запису користувача в системі Кoha (для вибраних

5. Формування і друкування штрих - кодів для автоматизації
обліку видачі/ повернення літератури в системі Кoha (40 ШК на
1 аркуш А4)
6. Формування списку співробітників бібліотеки з кадровими
даними з АСУ НП для перегляду відомостей про співробітників
та їх кадрові переміщення (накази про прийом, звільнення,
переміщення
7. Електронна інвентарна книга 1С: Підприємство. Бібліотека :
надходження друкованої продукції з автоматичним
присвоєнням інвентарних номерів
8. Книга сумарного облiку (Частина 1. Надходження)

1. Формування списків студентів за групами для друку
читацьких квитків і формування облікового запису
користувача в системі Кoha
Ця функція призначена для формування записів користувачів до Кoha при
зарахуванні студентів. Дані беруться з бази даних АСУ НП (Firebird /
Interbase) і записуються до Кoha безпосередньо (MY SQL).
Таким чином, в базі даних підсистеми (1С або Vusual Foxpro) зберігаються
тільки облікові дані бібліотеки та дані, відсутні в АСУ НП.
Список сформованих груп студентів згідно із роком вступу до ВНЗ

Вибір факультету, спеціальності, групи зі списку
Виводиться список студентів, потім в нижньому рядку меню вибираються звіти: відомість, єдина
картка читача (ЄКЧ), експорт до Коха.

Виводиться аркуш з читацькими квитками студентів групи,
який зберігається в форматі PDF, здійснюється друкування
(9 ЄКЧ на 1 аркуші А4)

Формується відомість виданих читацьких квитків для
контролю і звірки зі списком студентів групи на порталі
ХНУМГ

2. Вибіркове формування списку студентів
Даний режим призначений для створення списку студентів за
факультетом,
спеціальністю,
групою.
Використовується
упродовж навчального року для друкування читацьких квитків і
запису до Кoha зарахованих студентів або видачі дублікатів.

3. Формування повного списку студентів для вибору за
прізвищами
Формування повного списку студентів для вибору за прізвищами з
формуванням
електронної
адреси
для
mail.office365.com
і
yammer.com/kname.edu.ua, а також для друку читацьких квитків і
формування облікового запису користувача в системі Кoha (для
вибраних студентів - при втраті або для знову зарахованих – упродовж
навчального року).
У таблиці передбачений пошук за прізвищами, читацькі квитки
формуються для вибраних студентів (поле єдиний). Автоматично
формується
адреса
електронної
пошти
(реалізований
метод
транслітерації імені, прізвища), вибрані студенти записуються до Кoha.

4. Формування повного списку викладачів і співробітників

5. Формування і друкування штрих - кодів для автоматизації
процесу видачі/ повернення літератури в системі Кoha (40
штрих-кодів на 1 аркуш А4)
Для формування штрих - кодів задається необхідна кількість аркушів,
номери штрих-коду додаються автоматично і використовуються в
якості унікального коду кожного примірника в системі Кoha .

6. Формування списку співробітників бібліотеки з
кадровими даними з АСУ НП
для перегляду відомостей про співробітників та їх кадрові
переміщення
(накази про прийом, звільнення та інше)

7. Електронна інвентарна книга 1С: Підприємство. Бібліотека
Надходження до фонду, з автоматичним присвоєнням інвентарних
номерів

7. Книга сумарного облiку 1С: Підприємство. Бібліотека. Ч. 1.
Надходження
Зведений звіт про надходження літератури за заданий період

Підсистема автоматизації управління робочими процесами
наукової бібліотеки ХНУМГ ім. О. М. Бекетова
(програмна реалізація)
• Підсистема реалізована на двох платформах:
- 1С: Підприємство 8.3
- Microsoft Visual FoxPro
Обидва релізи виконують всі перераховані вище функції, і для бібліотеки ХНУМГ є взаємозамінними і
використовуються в якості взаємодоповнення і зручності доопрацювання і розвитку підсистеми.
Підключення до баз даних реалізується однаково в обох версіях за допомогою механізму ADODB:
MySQL = Новий COMОб'ект ( "ADODB.Connection");
MySQL.ConnectionString = "driver = {MySQL ODBC 5.1 Driver}; server = koha.kname.edu.ua; database = Koha3;
uid = voronin; pwd = *******;";
Для зв'язку з вузівської системою автоматизації використовується інтерфейсний модуль, якій містить
підключення ADODB.Connection.
• При наявності в навчальному закладі системи автоматизації, потрібно розробити інтерфейсний модуль для
отримання даних про студентів і викладачів (підключення до бази даних і запити для вибірки даних).
• При відсутності системи автоматизації використовувати ручне введення даних (факультети / відділи,
групи / підрозділу, відомості про читачів і фотографії в разі їх наявності в електронному вигляді
• Підсистема відкрита для додавання функцій автоматизації на обох платформах

•

1С: Підприємство 8.3
переваги:
- повністю відкрита система (конфігурація не типова, розроблена
спеціально для автоматизації бізнес - процесів бібліотеки)
- не вимагає знань програмування, для розвитку підсистеми
необхідні базові знання створення звітів і обробок на цій платформі
недолік:
- потрібно наявність ліцензійної версії 1С: Підприємство 8
Microsoft Visual FoxPro
переваги:
- не потрібне ліцензування (до поставки входить виконуваний
модуль - library.ехе. Набір бібліотек - DLL, і автономна база даних, при
необхідності доробок дистрибутів для установки Visual FoxPro 9.0);
- висока швидкість;
- зручний і такий, що легко налаштовується під користувача;
- можливість ручного створення і ведення бази даних читачів
бібліотеки з записом до Кoha;
- робота з базою даних бібліотеки без зв'язку з Кoha (обмеження робота тільки в локальній мережі)
недоліки:
- для розвитку підсистеми потрібні базові знання програмування
на будь-якій мові (Visual FoxPro, Delphi)

Список студентів для формування читацьких квитків на
платформі Visual FoxPro

