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การศึกษาดูงานระบบหองสมุดอัตโนมัติ Magic Library
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
วันจันทรที่ 19 มีนาคม 2544
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ Magic Library ของสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา พัฒนาโดยบริษัทโสมาภา ระบบ
ทํางานบนเครื่องแมขาย (Server) IBM มีความจุของ Harddisk ขนาด 18 GB ใชระบบปฏิบัติงาน Windows และระบบ
ฐานขอมูล Oracle เริ่มใชงานในเดือนตุลาคม 2543 สามารถสืบคนขอมูลผาน Web การใชงานเปนแบบ User Unlimitted
หองสมุดใชงบประมาณในการจัดซื้อ เครื่องแมขาย จํานวน 1 ตัว พรอมโปรแกรมระบบหองสมุดอัตโนมัติ
5 งาน ไดแก Acquisition , Catalog , Serial , Circulation และ OPAC (ระบบ Acquisition และ Serial ใชที่นี่เปนครั้งแรก
โปรแกรมจะเปนไปตามความตองการของสํานัก) รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2 ลานบาท และใชงบประมาณในการบํารุงรักษา
ระบบปละ 15 % คิดเปนเงิน ปละ 3 แสนบาท
หองสมุดไดโอนยายระเบียนขอมูลทั้งหมดซึ่งถูกจัดเก็บไวในระบบอัตโนมัติเดิม (Horizon) ซึ่งมีระเบียนทั้งหมด
ประมาณ 100,000 ระเบียน เขาสูระบบ Magic Library โดยการ Export ขอมูล และ Import ขอมูลในรูปแบบ MARC format
ในการโอนยายระเบียนขอมูลเดิม มีขอเสีย คือ ระบบจะโอนขอมูลในสวนของระเบียนบรรณานุกรม (Bib record)
(บาง fields) ไดทั้งหมด แตไมสามารถโอนขอมูลที่เกี่ยวของ หรือ สถานภาพ (Status) อื่นๆ ไดแก ระเบียนฉบับ (Item
record) ระเบียน check-in , transaction file ของระเบียน หรือ Holdings ทําใหขอมูลที่ load เขามามีสถานะเปน on shelf
ทั้งหมด ซึ่งเปนขอมูลที่ไมถูกตองเพราะบางขอมูลมีสถานะเปน in process นอกจากนี้ยังเจอปญหาขอมูลที่ load เขามาซํ้า
กัน ตองมาตรวจสอบดวยตนเองและลบขอมูลทิ้ง
ขอดี คือ ระบบใหมสามารถแยกประเภทระเบียน (ทางสํานักเปนผูขอไป) เชน ประเภทของระเบียนเปนหนังสือ
จะมีหมายเลขระเบียนขึ้นตนดวยตัวอักษร BK และตามดวยหมายเลข ประเภทของระเบียนดรรชนีวารสาร จะมีหมายเลข
ทะเบียนขึ้นตนดวยตัวอักษร IN และตามดวยหมายเลข ทําใหดูสถิติจํานวนระเบียนของแตละประเภทไดอยางรวดเร็ว ซึ่ง
ระบบเกาดูไมได
การใชงานระบบ
ทุกระบบงาน จะปฏิบัติงานผานระบบปฏิบัติการ Windows เมนูการปฏิบัติงานเปนภาษาไทย การเรียกใชเมนู
ตางๆ มีลักษณะเปน Icon ตองการปฏิบัติงานใด ก็ให Double click ที่ Icon ที่ตองการ
การปฏิบัติงาน Acquisition
มีลักษณะการทํางาน คลายงาน Acquisition โดยทั่วไป ประกอบดวย เมนู การตั้งคา การกําหนดผูจําหนายการ
กําหนดยอดงบประมาณ และ การออกแบบรายงาน เปนตน
Î กระบวนการปฏิบัติงานเริ่มจาก การกําหนดยอดเงินงบประมาณโดยคิดเปนยอดรวม ไมมีการแยกประเภท
วัสดุ การหักคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุทุกประเภท จะหักจากยอดเงินรวมตามจํานวนการใชจายจริง ไมมี
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การกันวงเงินเพื่อใชจายในกรณีที่วัสดุดังกลาวยังมาไมถึง Í ** สวนนี้ไมแนใจวาถูกตองหรือไม สมาชิก
ชวยตรวจสอบดูอีก
การจัดหาจะแบงเปน 3 ประเภท คือ
- จัดหาหนังสือ
- จัดหาวารสาร
- จัดหาโสตทัศนวัสดุ
ขั้นตอนการทํางานทั้ง 3 ประเภทจะเหมือนกัน และจะทําเฉพาะที่ไดมีการรับทรัพยากรสารสนเทศมา
แลว
รายละเอียดในการดําเนินการของงานจัดหา ประกอบดวย
เขตขอมูลการสั่งซื้อ ไดแก
- เลขที่สั่งซื้อ
- วันที่สั่งซื้อ
- ประเภทการสั่งซื้อ
- สั่งซื้อโดย
- ผูแทนจําหนาย
- วิธีจัดสง
- ชื่อผูอนุมัติ ยังไมมีการใชจะใสคําวา NOT USE
- วันที่อนุมัติ
- ชื่อผูแตง
- ชื่อสื่อที่สั่งซื้อ
- เลข ISBN
- ป พ.ศ. เปนตน
- วันที่บันทึกขอมูล
เขตขอมูลที่คียคือ 020, 100, 245, 260, 082
โดยจะมีทางเลือก 3 ทาง คือ ทั้งหมด, ทํา voucher แลว, ยังไมไดทํา voucher
เขตขอมูลรายการรับ ไดแก
- รับเขารายการ
- วันที่รับเขา
- เลขที่ invoice
- ใชอัตราแลกเปลี่ยน
- ราคาตอหนวย
- จํานวนที่รับเขา
- ราคารวม
- สวนลด
การรับเขาจะไปตัดยอดงบประมาณที่กําหนดไว สถานะจะเปลี่ยนเปน in process
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การปอนขอมูลในแตละเขตขอมูล ใชการคลิกเมาทลงบนชองหรือเขตขอมูลที่ตองการกรอกขอมูล และพิมพขอ
ความที่ตองการลงไป เมื่อปอนขอมูลเสร็จทุกเขตขอมูล ใหคลิกที่ปุม ตกลง เพื่อ Save ขอมูล
ในการสรางระเบียนขอมูลทุกประเภทจะสรางโดยงานจัดหา และมีการตรวจสอบขอมูลเพื่อเช็คความซํ้า จากเขต
ขอมูล ISBN และ เขตขอมูล ชื่อเรื่อง นอกจากนี้ยังดําเนินการติดบารโคดใหกับวัสดุทุกชิ้น เพื่อสงตอใหงาน Catalog ตอไป
ขอดี
ไมมีการจํากัด order records (ไมตองซื้อเพิ่ม)
ขอเสีย
1. การบันทึกขอมูล หรือ การแกไขขอมูล คือ ตองคลิกที่ปุม ตกลง หรือ OK ทุกครั้งเมื่อมีการเพิ่มหรือปรับปรุง
แกไข ระบบจะไมทําการ Auto save ให
2. การแกไขขอมูลงบประมาณ จะปรากฏชื่อเฉพาะคนที่แกไขครั้งสุดทาย
3. การใชงานยุงยากกวาของเกา (ชินกับระบบเดิม)
ขอสังเกต ชื่อเรื่อง จะใชคําวา ชื่อสื่อ
การปฏิบัติงาน Catalog
สถานะของสื่อจะเปลี่ยนเปน catalog
สิ่งพิมพภาษาตางประเทศทุกเลม จะผานการสืบคนขอมูลบรรณานุกรมจาก ฐานขอมูล CD-ROM Laser Cat
(WLN) และหากสืบคนพบตรงตามเลมที่ตองการ จะสั่งพิมพบรรณานุกรมในรูปแบบ MARC TAG แนบกับตัวเลม สงให
บรรณารักษตรวจสอบ
ผูปฏิบัติงานจะนําตัวเลม พรอม Worksheet ที่ตรวจสอบแลว มาปอนเขาระบบ Catalog โดยการสืบคนขอมูลจาก
เลขทะเบียน ชื่อเรื่อง เลข worksheet Book ID ผูแตง ISSN หรือ วิธีสแกนบารโคด กอนที่จะออกจากฝายตองมีการตรวจ
สอบขอมูลเพื่อเช็คความซํ้าอีกครั้ง
ขอดี
1. การเช็คความซํ้าโดยใชชื่อเรื่อง ทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ สามารถตรวจสอบจากชื่อเรื่องที่มีความ
ยาวมากๆไดโดยไมจํากัด อีกทั้งระบบยังไมคํานึงถึง การเวนวรรคของภาษาไทยหรือ การใสเครื่องหมายอื่นๆ
ดวย
2. สามารถตรวจสอบ Authority ได
3. สามารถใช tag 856 ในการ link ไปยังที่อื่น ๆ ได
ขอเสีย
1. ในการบันทึกขอมูลใหม หรือ การแกไขขอมูลเดิม ไมสามารถแกไขขอมูลแบบ Full Screen editor ได ทั้งนี้
ระบบยอมใหแกไขขอมูลไดทีละเขตขอมูลเทานั้น โดยการ click ใหเปน highlight ไมสามารถใชปุมลูกศร
เลื่อนขึ้นลงได ทําใหการทํางานลาชา ตองปอนขอมูลทุกตัวอักษร และไมสามารถใชเทคนิคในการคัดลอก
(Copy) ขอมูลเชนระบบอื่นๆ ที่ใชงานบน Windows ได
2. มีการ save ทุกขั้นตอนทําใหเสียเวลาทํางาน
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3. การบันทึกขอมูลแตละเขตขอมูล จะตองปอนขอมูล Indicator , หมายเลขประจําเขตขอมูล , เครื่องหมาย
แสดงเขตขอมูล คือ ^ และเครื่องหมายนําหนาเขตขอมูล เชน / หรือ , หรือ : เชนเดียวกับระบบอื่นๆ แตไมมี
ระบบตรวจสอบความผิดพลาดในการลงรายการ MARC TAG กลาวคือ ไมมี MARC load table
4. ในการบันทึกเขตขอมูลที่ใชในการเชื่อมโยงสารสังเขปวิทยานิพนธ (Tag 856) ระบบจะแสดงตําแหนงที่เก็บ
แฟมขอมูลที่เปน PDF File อยางชัดเจน ไมซอนเหมือนระบบอื่นๆ ทําใหอาจเกิดปญหาในกรณีที่ผูใชที่มี
ความรูดานคอมพิวเตอร เขามาจัดการกับแฟมขอมูลนั้นๆ ไดโดยสะดวก
5. ตัวอักษร (Font) ที่ใชในการบันทึกขอมูลแตละเขตขอมูลไมสามารถปรับขยายขนาดได ทําใหมีปญหาตอผู
ทํางานที่สายตาไมดี
6. การทํา Authority control คนไดเฉพาะหัวเรื่องใหญ (^a) ถามีหัวเรื่องยอย จะตองเลือกดูหัวเรื่องยอยเอง ไม
เหมือนระบบ Horizon ที่สามารถคนไดทั้งหัวเรื่องใหญและหัวเรื่องยอย
การปฏิบัติงาน Serial
เนื่องจากเปนระบบงานใหมที่หองสมุดขอเพิ่ม จึงพบปญหาเกี่ยวกับการใชงานระบบ ดังนี้
1. การปรับปรุงแกไข Check-in Box และ Holdings ไมสามารถทําได เนื่องจากระบบไมโอนยาย
ขอมูลมาให
2. ไมสามารถตั้งคาระบบเพื่อคาดการณลวงหนาไดวา ควรจะติดตามทวงถามวารสาร แตละรายการไดเมื่อใด
3. ไมสามารถกําหนดการกําหนดออกเปนฤดูได
4. การแสดงผล Holding และ Check-in box เปนแบบเรียงเปนบรรทัดติดตอกันลงมา
5. การสั่งรวมเลมวารสารเพื่อสงเย็บเลม ตองระบุทุกรายการและใชขั้นตอนที่ยุงยาก ไมสามารถรวมเลมได
อัตโนมัติ
การปฏิบัติงาน Circulation
ขอดี
1. สามารถปฏิบัติงานยืม-คืนไดภายในจอภาพเดียวกัน และ ขณะปฏิบัติงานสามารถมองเห็นสถานภาพของผู
ยืม วายืมแลวกี่เลม และมีคาปรับหรือไม
2. บอกสถานะจํานวนครั้งที่เหลือของการยืมตอ
3. ผูยืมสามารถยืมตอผานระบบ Web opac ไดดวยตนเอง ยกเวนกรณีมีคาปรับระบบจะไม
อนุญาติใหยืมตอ
4. ไมมีทางเลือกเพื่อฝาฝนกฎเกณฑที่ระบบกําหนดไว เชน ลดคาปรับ หรือ ยกเลิกการปรับ
5. สามารถรับคืนแบบ Book drop โดยกําหนดลดคาปรับยอนหลังไดเพียง 1 วันได
6. สามารถเก็บประวัติการยืมยอนหลังได 1 เดือน แมคืนตัวเลมไปแลว
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ขอเสีย
1. ในการปฏิบัติงานทุกครั้งจะตองอานแถบบารโคดที่ระบุวา Save หรือกดปุมตกลงเพื่อบันทึกขั้นตอนการ
ทํางานทุกครั้ง ระบบจะไมบันทึกอัตโนมัติ
2. ไมมีทางเลือกเพื่อคิดคาปรับรวมและ เคลียรคาปรับ
รายการจองยังไมไดนํามาใช
การปฏิบัติงาน OPAC
ใหบริการสืบคนขอมูลผาน Web Opac ที่ http://www.lib.buu.ac.th ไดจาก ชื่อเรื่อง ชื่อผูแตง ฯลฯ
ขอเสีย
1. ในกรณีที่สืบคนรายชื่อสิ่งพิมพไดมากกวา 1 รายชื่อ เมื่อเขาไปดูรายละเอียดและตองการดูรายละเอียดของชื่อ
เรื่องถัดไปหรือ รายชื่อยอนหลัง ไมสามารถทําได (ไมมีปุม Next หรือ Previous) จะตองกลับมาที่รายการที่
แสดงผลและกดชื่อเรื่องตอไป ซึ่งระบบเกามี
2. ตองการ sort ตามปทําไมไดเวลาคน
3. การสืบคนจะชากวาระบบเกา
ขอดี
1. คนบน web ได ระบบเกาไมสามารถคนบน web ได
2. คนคําวา นก ไดสวนที่เปน นก ออกมา ไมมีคําวา กนก ออกมา

