


Ολοκληρωμένη υπηρεσία
διαχείρισης καταλόγου &
λειτουργιών βιβλιοθήκης

Στον Κατάλογο του openABEKT  
τεκμηριώνετε με αποτελεσματικότητα,  
ακόμα και αν δεν είστε έμπειροι τεκμηριωτές.

Το openABEKT προσφέρει έτοιμα προτυποποιημένα λεξιλόγια και εγγραφές, 
έτσι ώστε να επιταχύνετε αποτελεσματικά την ανάπτυξη του Καταλόγου 
σας. Διαθέτει Βασικές Φόρμες τεκμηρίωσης για όλους τους χρήστες και το 
MarcEditor, ένα σύγχρονο και δυναμικό εργαλείο, για έμπειρους τεκμηριωτές. 
Ενσωματώνει πλήρως το UNIMARC, επιτρέποντας τη δυναμική ενημέρωσή 
του. Διαχειρίζεται ψηφιακά αρχεία κάθε είδους, ενώ παρέχει δικλείδες 
ασφαλείας για να αποφεύγετε τις διπλές εγγραφές, τα λάθη και την απώλεια 
πληροφορίας. 

Εύχρηστη και αξιόπιστη τεκμηρίωση  
για όλους τους χρήστες



Στην Ανακάλυψη περιεχομένου προσφέρετε μια 
δυναμική εμπειρία εξερεύνησης και χρήσης του 
ανοικτού δημόσιου Καταλόγου σας.

Η ανοικτή παρουσίαση του καταλόγου σας, η πλοήγηση, η ευέλικτη 
αναζήτηση σε όλα τα πεδία μεταδεδομένων, καθώς και τα φίλτρα πολύπλευρης 
αναζήτησης, διασφαλίζουν ότι η εξερεύνηση του περιεχομένου σας γίνεται 
δυναμικά. Τα μεταδεδομένα και τα ψηφιακά αρχεία προβάλλονται στο σύνολό 
τους και αν θέλετε, τα διαθέτετε ανοικτά στους διαδικτυακούς επισκέπτες 
σας. Οι σημασιολογικές διασυνδέσεις μεταξύ εγγραφών και οι καθιερωμένες 
αποδόσεις αναδεικνύονται. Τα στατιστικά στοιχεία και οι δείκτες δίνουν μια 
συνολική εικόνα του περιεχομένου του Καταλόγου σας.

Σύγχρονο και δυναμικό   
περιβάλλον ανακάλυψης περιεχομένου

Στις Ροές και Λειτουργίες του openABEKT 
διαχειρίζεστε Μέλη, Συναλλαγές, Στατιστικά και 
Περιεχόμενο με ευκολία και αποτελεσματικότητα.

Οι Συναλλαγές (δανεισμός, κράτηση, ανανέωση και επιστροφή) γίνονται 
γρήγορα και ευέλικτα. Νέες λειτουργίες, όπως προσωποποιημένες συστάσεις 
και ενημερώσεις, διευκολύνουν την εξυπηρέτηση των Μελών σας. Τα Μέλη 
πλέον μπορούν να δουν το προφίλ τους, το ιστορικό των δανεισμών τους 
και να πραγματοποιήσουν μέρος των συναλλαγών τους διαδικτυακά. Οι Ροές 
και Λειτουργίες επιτρέπουν τον διαδανεισμό μεταξύ βιβλιοθηκών και δίνουν 
αυτοματοποιημένες αναφορές και στατιστικά στοιχεία για Μέλη, Συναλλαγές 
και Περιεχόμενο.

Ανανεωμένες και αποτελεσματικές  
ροές εργασίας και λειτουργίες



Μια Υπηρεσία αιχμής. 
Διαδικτυακή. Εύχρηστη. Βιώσιμη.

Η Υπηρεσία openABEKT αναπτύσσεται με το μοντέλο παροχής υπηρεσιών 
Software as a Service (SaaS), δηλαδή διατίθεται διαδικτυακά, από τις Υποδομές 
Νέφους του ΕΚΤ, οπότε δεν χρειάζεται τοπική εγκατάσταση.

Είναι ιδανική για βιβλιοθήκες και φορείς με αυξημένες ανάγκες διαχείρισης που 
επιτελούν πολλαπλές ροές εργασίας, όπως τεκμηρίωση, ανάπτυξη καθιερωμένων 
αποδόσεων, διαχείριση ψηφιακών και μη τεκμηρίων, δανεισμό ή χρήση, στατι-
στικά, αναφορές.

Διαμορφώνετε την εφαρμογή 
σας με το εργαλείο σχεδιασμού

απο την ενιαία ΥΠΟΔΟΜΗ  
openABEKT  παράγεται η 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ του φορέα σας

το περιεχόμενο σας 
διατίθεται άμεσα και  
από τον ενιαίο κατάλογο

H εφαρμογή σας Ενιαίος Κατάλογος

catalogue.openabekt.gryou.openabekt.grsaas.wizard.ekt.gr

Με την υπηρεσία openABEKT  
δημιουργείται άμεσα η αυτόνομη εφαρμογή σας

Το openABEKT είναι η μετεξέλιξη του ΑΒΕΚΤ, του ολοκληρωμένου  
συστήματος βιβλιοθηκών (ILS), που αναπτύσσει το ΕΚΤ από το 1987 και  
εξυπηρετεί περισσότερες από 2.500 βιβλιοθήκες και άλλους οργανισμούς,  
όπως μουσεία και αρχεία.



Υποστήριξη & Εκπαίδευση
Με το σύνολο των σύγχρονων υπηρεσιών υποστήριξης  
και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, έχετε βοήθεια βήμα-βήμα

Το eHelpdesk απαντά σε κάθε σας ερώτημα, η γνωσιακή βάση eKnowledgeBase 
προσφέρει πλούσιο εποπτικό υλικό και η υπηρεσία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
eLearning προσφέρει μια σύγχρονη μαθησιακή εμπειρία. 

Ροές &  
Λειτουργίες

Κατάλογος

Ανακάλυψη 
περιεχομένου



H Υπηρεσία openABEKT του ΕΚΤ αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της Πράξης “Πλατφόρμα Παροχής 
Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοικτών Δεδομένων και Ψηφιακού 
Περιεχομένου”, η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση” (ΕΣΠΑ), 
με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / ΕΙΕ
δ: Βασ. Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα

τ: 210 7273900 f: 210 7246824 e: ekt@ekt.gr

   www.ekt.gr

/ΕΚΤgr

Διάχυση, Οργάνωση,
Ανάδειξη, Διαφύλαξη
Ψηφιακού Περιεχομένου

saas.ekt.gr 


