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będzie trochę retro ;-)



Źródło: https://wmbc.olsztyn.pl/dlibra/publication/4934/edition/4755/content

Dawno, dawno temu, w odległej gala… hmm
w czasach kiedy nie było systemów bibliotecznych… 

Chyba się 
zgubiłem…



Teraz                       eliminuje zbędne czynności i pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie czasu przez bibliotekarza



No dobra, to może 
jakieś przykłady?



Dawny Kącik informacyjny w bibliotece  

Źródło: https://wmbc.olsztyn.pl/dlibra/publication/1156/edition/1114/content



Aplikacja mobilna

Rezerwacje

Wypożyczenia

Karta biblioteczna

Godziny otwarcia

Napisz

Opłaty

Moja półka

Integracja                        
z kalendarzem

Nawigacja

Zadzwoń

Dzisiaj informacja w kieszeni czytelnika
mPROLIB



Jak szybko czytelnik zostanie poinformowany co dzieje się na jego koncie?

Kiedyś zależało to od bibliotekarza i tradycyjnej poczty… 



E-mail Powiadomienia 

Różne kanały powiadomień: 
SMS / PUSH / Powiadomienia             
w INTEGRO

Możliwość indywidualnego 
dopasowania powiadomień 
przez każdego czytelnika

E-mail

Lepszy kontakt z czytelnikami

Możliwość skorzystania                                   
z atrakcyjnych warunków 
umowy z dostawcą SMS

Obecnie wysyła się samo ☺



Źródło: https://gazeta.us.edu.pl/node/238711

Źródło: https://wmbc.olsztyn.pl/dlibra/doccontent?id=1203

Gdzie ta pozycja – POMOCY BIBLIOTEKARZU RATUJ!!! 



I mamy wynik   

Prosto i wygodnie
wystarczy wpisać
zapytanie   



Źródło: https://lubimyczytac.pl/aktualnosci/varia/3865/biblioteczne-tatuaze

Sentyment do katalogów jednak pozostał...  



Źródło: https://wmbc.olsztyn.pl/dlibra/publication/1052/edition/1010/content

Gdzie jest ta książka, której szuka czytelnik? W jakiej filii?  

?



W INTEGRO wszystko pod ręką (kursorem ☺) 



Doprowadzanie do półek

Można też jeszcze bardziej szczegółowo  



Źródło: https://wmbc.olsztyn.pl/dlibra/publication/1206/edition/1164/content

Nowości kiedyś  



Gdzie i na jaki temat, wszystko pod ręką (kursorem ☺ ) 



Co by tu poczytać?



Jeżeli kogoś zainteresowała 
wyszukana pozycja, może 
dowiedzieć się więcej



Opłaty w bibliotece  

Gotówka?  



Płatności on-line i 

BLIK w wypożyczalni 

Możliwość rozliczania opłat poza 
godzinami pracy biblioteki

Płatności bezgotówkowe                    
w bibliotece – alternatywa dla 
terminali płatniczych

Automatyczne rozliczenie opłaty 
w systemie 

Bezpieczeństwo gwarantowane 
przez serwisy płatności

Większa ściągalność należności

Można prościej, bezpieczniej i szybciej   



Statystyka kiedyś?  

Źródło: http://bibliotekasp10.pl/biblioteka-kiedys-i-dzis/



Teraz liczy   



Skontrum to czasami wyzwanie nie tylko dla umysłu  

Źródło: https://bibliotekajarocin.pl/historia-71.html

Źródło: https://bibliog3.files.wordpress.com/2012/12/skontrum.jpg



może szybciej   



To tylko kilka przykładów jak system pozwala zaoszczędzić czas bibliotekarza  ☺

Odciąża od powtarzalnych i często nudnych czynności   

Ale to Wasza w tym głowa jak ten czas zostanie wykorzystany  

Pozdrawiamy i zapraszamy do współpracy 

TEAM

PROLIB rządzi!



www.prolib.pl

www.sygnitysbs.pl

oferty@sygnitysbs.pl

http://www.prolib.pl/
http://www.sygnitysbs.pl/
mailto:oferty@sygnitysbs.pl

