ข้อกำหนดขอบเขตของงำน (Terms of Reference : TOR) โปรแกรมหองสมุดออนไลน
Library Push (ไลบรำรี่ พุช)
โดย หำงหนุ สวนจำกด เอ็ดดูเคช่น พุช

E-library มำจำกคำว่ำ Electronic Library หรือห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ หมำยถึง แหล่งควำมรู้ที่บนทึกข้อมูลไว้ในเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ำยและให้บริกำรสำรสนเทศทำงอิเล็กทรอนิกส์หรือผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย
กำรทำงำนของระบบห้องสมุดอตโนมติห้องสมุดดิจิตอล
ดงน้น เอ็ดดูเคช่น พุช มีควำมต้งใจที่จะพฒนำ โปรแกรมห้องสมุดที่เป็นเครื่องมือบรรณำรกษ์ในยุค 4.0 ที่จะทำให้ห้องสมุดเป็น
มำกกว่ำที่เคยเป็น เพรำะ สมำชิกจะสำมำรถมีส่วนร่วมกบห้องสมุดได้มำกยิ่งขึ้น เช่น สำมำรถค้นหำสื่อ เปิดดูสื่อ ตรวจสอบกำรใช้งำน
ของตนเองผ่ำนโปรแกรมห้องสมุดได้ ทุกที่ทุกเวลำจำกหลำกหลำยอุปกรณ์ ไม่ว่ำจะเป็น คอมพิวเตอร์ สมำร์ทโฟน และ แท็บเล็ต
พร้อมกบอีกหลำกหลำยคุณประโยชน์ที่เหมำะสมกบ ห้องสมุดโรงเรียน, ห้องสมุดมหำวิทยำลย, ห้องสมุดเฉพำะ เรำกำรนตีว่ำ โปรแกรม
ห้องสมุดของเรำทนสมยที่สุด เป็นเครื่องมือที่ช่วยในกำรทำงำน ของบรรณำรกษ์ครบเครื่องที่สุดและใช้งำนได้จริงทุกฟงก์ช่น
แนวคิดของเอ็ดดูเคช่น พุช พฒนำมำจำกแนวคิดเดิมที่เรียกว่ำห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งลกษณะของห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
มีองค์ประกอบ 4 ประกำรคือ
1. กำรจดกำรทรพยำกรสำรสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์
2. ควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงสำรสนเทศโดยทำงอิเล็กทรอนิกส์
3. บรรณำรกษ์หรือบุคลำกรของห้องสมุดสำมำรถแทรกกำรติดต่อระหว่ำงผู้ใช้กบห้องสมุดได้ เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ได้โดยทำง
อิเล็กทรอนิกส์
4. ควำมสำมำรถในกำรจดเก็บ รวบรวมและนำส่งสำรสนเทศสู่ผู้ใช้โดยทำงอิเล็กทรอนิกส์

ระบบบริหารจัดการสื่อวัสดุสารนิเทศ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

สำมำรถเลือกใช้ระบบจดกำรสื่อได้ทุกระบบ เช่น DC LC หรือ NLM.
กำหนดเลขทะเบียนวสดุสำรนิเทศได้ท้งตวอกษรและตวเลขไม่ต่ำกว่ำ 6 หลกได้
โปรแกรมมีระบบตรวจสอบเลขทะเบียนซ้ำแบบอตโนมติ
กำรบนทึกข้อมูลสำมำรถบนทึกข้อมูลได้โดยไม่ต้องเรียงลำดบเลขทะเบียนของสื่อได้
ระบบจดกำรขอบเขตของฐำนข้อมูลวสดุสำรนิเทศตำมหลกบรรณำรกษ์
ระบบสำมำรถบนทึกสื่อวสดุสำรนิเทศได้ทุกประเภท ดงนี้
- หนงสือทุกประเภท
- วำรสำร นิตยสำร หนงสือพิมพ์ กฤตภำค และเอกสำรสิ่งพิมพ์อื่น ๆ
- วสดุโสตทศน์ เช่น คลิปวีดีโอ ซีดี ดีวีดี เทป ภำพยนตร์ และอื่น ๆ ได้
- E-book
สมำชิกห้องสมุดสำมำรถ ดูสื่อผ่ำน คอมพิวเตอร์ท่วไป โน้ตบุค แท็บเล็ต สมำรท์โฟน ได้ทุกที่ทุกเวลำ
ระบบไม่จำกดกำรแบ่งประเภทหมวดของสื่อ เช่น ท่วไป อ้ำงอิง แบบเรียน นวนิยำย เป็นต้น
ระบบมีฐำนข้อมูลกลำงซึ่งสำมำรถนำมำใช้ได้มำกกว่ำ 200,000 รำยกำร (เพิ่มขึ้นทุกวน)
วสดุสำรนิเทศทุกประเภทเป็นระบบฐำนข้อมูลเดียว เพื่อสะดวกในกำรเข้ำถึง หรือ กำรสืบค้นข้อมูล
สำมำรถให้รำยละเอียดรูปสื่อ บรรณนิทศน์ สรุปเรื่องย่อ โฆษณำ และ ภำพ เนื้อหำได้
สำมำรถบนทึกตวสื่อเพื่อไว้บริกำรได้ทุกรูปแบบ เช่น คลิปวีดีโอ, ภำพยนตร์, ภำพเคลื่อนไหว, E-Book, ไฟล์ PDF, ชื่อ
เว็บไซต์ลิ้ง ได้
สำมำรถเก็บประวติกำรยืม-คืนของวสดุสำรนิเทศในแต่ละรำยกำรโดย อตโนมติได้
สำมำรถกำหนดจำนวนวนยืมและค่ำปรบวสดุเป็นรำยกำรได้
สำมำรถแสดงรำยกำรวสดุสำรนิเทศเป็นบญชีรำยชื่อเรียงตำมเลขทะเบียน ISBN, ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง, หวเรื่อง ,
เลขเรียก, เลขหมู่, ปีที่พิมพ์ได้
ระบบสำมำรถจดพิมพ์ Barcode, QRcode สำหรบติดสื่อรองรบ รองรบหลำยขนำดหลำยยี่ห้อเช่น กระดำษ A4 ,
กระดำษ label A10,A12 ยี่ห้อ ตรำม้ำ,ตรำช้ำง
ระบบ รองรบกำรพิมพ์ แถบสี ตำมหมวดหมู่ของสื่ออตโนมติ
กำรบนทึกข้อมูลวสดุสำรนิเทศสำมำรถคดลอกข้อมูลจำกฐำนข้อมูลกลำง แล้วกำหนดเลขทะเบียน แหล่งที่มำ สถำนที่
เก็บ อตรำกำรบริกำร และ ค่ำปรบใหม่ได้
ระบบสำมำรถพิมพ์ทะเบียนวสดุสำรนิเทศ หรือข้อมูลท่วไปได้
ระบบสำมำรถจดทำบรรณำนุกรม หรือบตรรำยกำรได้
ระบบมีส่วนที่แสดงสถำนะของสื่อได้ว่ำว่ำง ถูกยืม ส่งซ่อม จำหน่ำย หรือถูกจอง ได้
ระบบมีส่วนบอกตำแหน่งที่เก็บสื่อได้เช่น สถำนที่เก็บและช้นวำงหนงสือ

แสดงผลสื่อคลิปวีดีโอ
โปรแกรมห้องสมุด ได้พฒนำระบบวีดีโอให้รองรบ กำรเข้ำชมผ่ำน คอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์เคลื่อนที่ทุกชนิด เช่น
สมำร์ทโฟน แท็บเล็ต ให้เข้ำกบ คำว่ำ “เข้ำได้ทุกที่ทุกเวลำของ โปรแกรมห้องสมุด Library Push (ไลบรำรี่ พุช)” ทำให้สมำชิก
ของระบบ ห้องสมุดออนไลน์สำมำรถเข้ำดู ข้อมูล รำยละเอียดหนงสือ สื่อวีดีโอ ได้ไม่ว่ำจะเข้ำชมจำก ที่ไหน เวลำใดระบบจะเก็บ
สถิติทุกอย่ำงเมื่อเข้ำชมสื่อต่ำงๆ ระบบของวีดีโอถูกออกแบบมำให้มีกำรใช้งำนง่ำยไม่ว่ำจะเป็นผู้รบชม หรือ บรรณำรกษ์ที่อพ
โหลดข้อมูล
1. สำมำรถรบชมได้ผ่ำนอุปกรณ์ทุกชนิด ทุกระบบปฏิบติกำร เช่น IOS, Android และ Web Browser
อย่ำง Google chrome, Firefox, IE, Microsoft Edge
2. รองรบควำมคมชดสูงถึง 1080P (FullHD)
3. แชร์คลิปวีดีโอไปใน สงคมออนไลน์ อย่ำง Facebook, Twitter
4. Embedding คลิปไปลงเว็บต่ำง ๆ
5. สำมำรถ ดึงคลิปจำก YouTube เข้ำมำแสดงบนระบบได้ โดยไม่ต้องมีกำรอพโหลดใหม่
6. ระบบป้องกนกำร ดำวน์โหลด/ดึง คลิปออกจำกเว็บไซต์ ด้วยระบบป้องกนอย่ำงดี เพื่อป้องกน ลิขสิทธิ์คลิปวีดีโอของ
เจ้ำของคลิป
7. ระบบสถิติ แสดงยอดผู้ชมเข้ำมำดูสื่อ

ระบบแสดงผล E-BOOK
ปัจจุบนกำรพฒนำระบบ E-Book มำใช้งำนน้นง่ำยดำยมำกขึ้น แต่ โปรแกรมห้องสมุด ของเรำทำระบบให้ง่ำยดำยยิ่ง
กว่ำเดิม โดยตว ระบบสำมำรถแปลงเอกสำรในรูปแบบ PDF ออกมำเป็น E-Book ได้โดยทนที เพียงแค่บรรณำรกษ์อพโหลดไฟล์
PDF ขึ้นไป อำจเป็นสื่อกำรเรียนกำรสอนต่ำง ๆ ระบบก็จะแสดงผลออกมำเป็นรูปแบบ E-Book ให้ทนที
1. สำมำรถรบชมได้ผ่ำนอุปกรณ์ทุกชนิด ทุกระบบปฏิบติกำร เช่น IOS, Android และ Web Browser อย่ำง Google
Chrome, Firefox, IE,
2. Microsoft Edge
3. ป้องกนกำรดำวน์โหลดไฟล์ไปติดต้งบนเครื่อง
4. ระบบสถิติ สำมำรถบอกจำนวนผู้เข้ำชม E-Book ได้
5. ใช้งำนง่ำยสะดวก ดึงข้อมูลจำก PDF ได้ทนทีไม่ต้องแปลงไฟล์ด้วยตวเอง
6. รองรบกำรซูมเพื่อควำมชดของตวหนงสือ และเลือกหน้ำที่ต้องกำรจะอ่ำนได้

ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

กำหนดเลขทะเบียนของ อุปกรณ์ แต่ละรุ่นแต่ละอุปกรณ์ได้
โปรแกรมมีระบบตรวจสอบเลขทะเบียนซ้ำแบบอตโนมติ
กำรบนทึกข้อมูลสำมำรถบนทึกข้อมูลได้โดยไม่ต้องเรียงลำดบเลขทะเบียนของอุปกรณ์ได้
ระบบสำมำรถบนทึกรำยกำรโสตทศนูปกรณ์ได้ทุกประเภท ดงนี้
- โน๊ตบุ๊ค หรือแท็บเล็ตได้
- หมำกรุก หมำกล้อมและอื่น ๆได้
สำมำรถให้รำยละเอียดรูปสื่อ ปีที่รบอุปกรณ์ ประกนของอุปกรณ์ได้
สำมำรถกำหนดจำนวนวนยืมคืนอุปกรณ์ได้
ระบบมีส่วนที่แสดงสถำนะของอุปกรณ์ได้ว่ำว่ำง ถูกยืม ได้
ระบบมีส่วนบอกตำแหน่งที่เก็บสื่อได้เช่น สถำนที่เก็บและช้นวำงหนงสือ

ระบบบริหารจัดการสมาชิก
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

รองรบ บตรสมำชิกในรูปแบบ BarCode, QRcode, RFID
ระบบสำมำรถบนทึกเลขทะเบียนสมำชิกได้ไม่ต่ำกว่ำ 5 หลก หรือ ใช้เลขบตรประจำตวประชำชนได้
โปรแกรมมีระบบตรวจสอบเลขทะเบียนซ้ำโดยอตโนมติ
ระบบสำมำรถแบ่งประเภทและกำหนดกลุ่มของสมำชิกได้เองโดยไม่จำกด
ระบบสำมำรถเก็บข้อมูลชื่อ-นำมสกุล รูปภำพสมำชิก ที่อยู่ เบอร์โทรศพท์ E-mail Facebook หรือ ID Line
ระบบแสดงตนในระบบต่ำง ๆ ได้
ระบบสำมำรถกำหนดสิทธิกำรเข้ำใช้บริกำร จำนวนวนยืม-คืนและค่ำปรบได้ตำมประเภทของสมำชิก
ระบบสำมำรถกำหนดสิทธิกำรดูสื่อต่ำงๆได้
ระบบสำมำรถจดทำบตรสมำชิกได้โดยอตโนมติ โดยมีรำยละเอียดของบตร ตำมมำตรฐำน เช่น พิมพ์รูปถ่ำยสมำชิก
รหสสมำชิก, สญลกษณ์ห้องสมุด, วนออกบตร, วนหมดอำยุ และ รำยละเอียดตำมที่กำหนดได้
ระบบสำมำรถเก็บบนทึกและพิมพ์รำยงำนประวติกำรยืม-คืนของสมำชิกตำมช่วงเวลำที่กำหนดได้
โปรแกรมมีระบบปรบช้นเรียน และประเภทสมำชิกได้
ระบบสำมำรถจดพิมพ์รำยงำนข้อมูลสมำชิกพื้นฐำนและรำยกำรยืม-คืน

ระบบบริหารการให้บริการ
ระบบสืบค้น และ ประชาสัมพันธ์ทางอินเทอร์เน็ต และการจองสื่อ
1. ระบบสืบค้นทำงระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต สำมำรถใช้งำนได้กบ Web Browser ทุกชนิด
2. สำมำรถสืบค้นได้จำกรำยกำร ISBN/ISSN ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง รำยกำรที่น่ำสนใจ หรือ หวเรื่อง
3. สำมำรถเลือกรำยกำรสืบค้นได้จำกขอบเขตของข้อมูลทุกข้อมูล โดยกำหนดเงื่อนไขเชื่อมด้วย “และ ” , ”หรือ” , “ไม่”
4. ภำษำองกฤษในกำรสืบค้นสำมำรถค้นได้ท้งตวพิมพ์เล็ก และตวพิมพ์ใหญ่
5. รำยกำรที่ถูกสืบค้น สำมำรถแสดงรำยละเอียดในแต่ละรำยกำร รูปภำพสื่อ ตวสื่อ RUN สื่อ และประวติกำรยืม-คืน ได้
6. มีระบบสืบค้นประวติกำรยืมคืนวสดุสำรนิเทศของสมำชิก
7. เมื่อสืบค้นข้อมูลแล้ว หำกสื่อที่ต้องกำรใช้บริกำรยงไม่ว่ำงสมำชิกสำมำรถจองสื่อต่อได้
ระบบบริหารจัดการ การให้บริการยืม-คืนสื่อ
1. กำหนดสิทธิจำนวนวนยืม จำนวนสื่อวสดุสำรนิเทศที่ให้ยืม ตลอดจนค่ำปรบของสมำชิกได้
2. กำหนดจำนวนคร้งของกำรยืม สื่อรำยกำรเดียวกนของสมำชิกที่ยืมต่ อเนื่องกนได้
3. กำหนดวนหยุดประจำสปดำห์ และวนหยุดนกขตฤกษ์โดยมำนบรวมในสิทธิจำนวนวนยืม และ ค่ำปรบของสมำชิก
4. ระบบรองรบกำรยืมคืนผ่ำนทุกอุปกรณ์ ที่สำมำรถอ่ำน Barcode หรือ QRCODE ได้
5. พิมพ์สลิปรำยกำรยืม-คืน พร้อมแสดงรำยละเอียดได้
6. ระบบยืม และ ระบบคืนเป็นระบบปฏิบติกำรหน้ำเดียวกนโดยไม่ต้องเปลี่ยนเมนูใหม่ หรือเปลี่ยนเมนูกำรทำงำน
7. ระบบมีเมนูพิเศษเพื่อสำมำรถคืนวสดุสำรนิเทศได้โดยไม่ต้องมีรหสผู้ยืม
8. ระบบสำมำรถแจ้งค่ำปรบกรณีคืนวสดุสำรนิเทศเกินกำหนดรำยรำยกำรและรวมยอดโดยอตโนมติได้
9. กำรบริกำรยืมคืนระบบจะแสดงภำพของสมำชิกเพื่อกำรตรวจสอบได้
ระบบบริหารจัดการ การให้บริการยืม-คืนโสตทัศนูปกรณ์
1. ระบบรองรบกำรยืมคืนผ่ำนทุกอุปกรณ์ ที่สำมำรถอ่ำน Barcode หรือ QRCODE ได้
2. พิมพ์สลิปรำยกำรยืม-คืน พร้อมแสดงรำยละเอียดได้
3. ระบบยืม และ ระบบคืนเป็นระบบปฏิบติกำรหน้ำเดียวกนโดยไม่ต้องเปลี่ยนเมนูใหม่ หรือเปลี่ยนเมนูกำรทำงำน
4. กำรบริกำรยืมคืนระบบจะแสดงภำพของสมำชิกเพื่อกำรตรวจสอบได้

ระบบบริการตัวเอง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

เปิดดูสื่อได้ เช่น E-book ePUB E-Magazine Audiobook Video โดยผ่ำน Web Browser ทุกชนิด
ระบบสืบค้นข้อมูลได้จำกรำยกำร ISBN/ISSN ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง รำยกำรที่น่ำสนใจ หรือ หวเรื่อง
สำมำรถตรวจสอบรำยกำรหนงสือได้เองโดยผ่ำนโปรแกรมห้องสมุด
ระบบจองหนงสือได้เองโดยผ่ำนโปรแกรมห้องสมุด
ระบบดูประวติกำรใช้บริกำรสื่อของตวเองได้
ระบบดูประวติกำรเข้ำ-ออกห้องสมุดของตวเองได้
สำมำรถแก้ไขข้อมูลหรือเปลี่ยนรหสผ่ำนใหม่ได้
ระบบรำยกำรโปรด บนทึกสื่อที่ชอบได้
สำมำรถเปลี่ยนภำษำใช้งำนได้ 2 ภำษำให้เข้ำกบผู้ใช้งำนระบบ

ระบบการรายงาน
1. รูปแบบกำรรำยงำนสำมำรถแสดงเป็น รำยงำนแบบตำรำง, รำยงำนแบบกรำฟแท่ง, รำยงำนแบบกรำฟวงกลม
2. ระบบมีส่วนรำยงำนจำนวนวสดุสำรนิเทศคงเหลือในปัจจุบน โดยเลือกได้ตำม
- ตำมประเภทวสดุของวสดุสำรนิเทศ เช่น หนงสือ ซีดี ดีวีดี วำรสำร เป็นต้น
- ตำมหมวดของวสดุสำรนิเทศ เช่น ท่วไป อ้ำงอิง แบบเรียน นวนิยำย เป็นต้น
- ตำมกลุ่มเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้ของระบบ จำก 000 ถึง 900
3. มีรำยงำนทวงกรณีสมำชิกยืมวสดุสำรนิเทศเกินกำหนด และ สำมำรถ เลือกเฉพำะสมำชิกที่ค้ำงส่งเกินกำหนดตำมจำนวน
วนที่กำหนดได้
4. มีระบบรำยงำนสถิติกำรยืมคืนดงต่อไปนี้
- รำยงำนตำมห้องเรียนได้
- รำยงำนตำมประเภทของวสดุสำรนิเทศได้
- รำยงำนตำมประเภทของสมำชิกได้
- รำยงำนตำมหมวดวสดุสำรนิเทศได้
- ระบบสำมำรถรำยงำนเป็นกรำฟ และเลือกรูปแบบของกรำฟได้ตำมข้อมูลที่เหมำะสม
- รำยงำนกำรยืมคืนตำมช่วงเวลำที่กำหนดได้
- รำยงำนกำรยืมคืนตำมรำยสมำชิก
- รำยงำนกำรยืมคืนตำมรำยวสดุสำรนิเทศ
- ระบบสำมำรถรำยงำนผู้ยืมหนงสือมำกที่สุดไปหำน้อยที่สุดได้
- ระบบสำมำรถรำยงำนวสดุสำรนิเทศที่มีผู้ยืมมำกที่สุดได้เรียงตำมลำดบ
- ระบบสำมำรถรำยงำนสมำชิกที่ไม่เคยใช้บริกำรยืมคืนได้
- อื่น ๆ ในอนำคตตำมที่บรรณำรกษ์ต้องกำร
5. มีระบบรำยงำนกำรจดทำทะเบียนและบรรณำนุกรมอื่น ๆ ดงนี้
- ระบบสำมำรถเลือกพิมพ์รำยงำนทะเบียนตำมเลขทะเบียนได้
- ระบบสำมำรถเลือกพิมพ์รำยงำนทะเบียนตำมเลขหมู่ได้
- ระบบสำมำรถเลือกพิมพ์รำยงำนตำมช่วงวนที่ที่กำหนดได้
- ระบบสำมำรถพิมพ์รำยละเอียดและรูปภำพของวสดุสำรนิเทศตำมรำยกำรที่กำหนดได้
- ระบบสำมำรถพิมพ์บรรณำนุกรมจำกรำยกำรเลขทะเบียนได้
- ระบบสำมำรถพิมพ์บรรณำนุกรมจำกช่วงวนที่กำหนดได้
- ระบบสำมำรถส่งออกข้อมูลรำยกำรสื่อที่เป็น Microsoft Excel และ PDF ได้
6. มีระบบรำยงำนกำรเข้ำใช้บริกำร ดงนี้
- ระบบสำมำรถเลือกพิมพ์รำยงำนประตูทำงเข้ำตำมระดบกำรศึกษำตำมจำนวนคนหรือจำนวนคร้งได้
- ระบบสำมำรถเลือกพิมพ์รำยงำนประตูทำงเข้ำตำมประเภทสมำชิกหรือรำยบุคคลได้
- ระบบสำมำรถเลือกพิมพ์รำยงำนระบบออนไลน์ตำมระดบกำรศึกษำได้
- ระบบสำมำรถเลือกพิมพ์รำยงำนระบบออนไลน์ตำมช่วงเวลำได้
- ระบบสำมำรถเลือกพิมพ์รำยงำนระบบออนไลน์ตำมประเภทสมำชิกหรือรำยบุคคลได้

7. มีระบบรำยงำนค่ำปรบ ดงนี้
- ระบบสำมำรถเลือกพิมพ์รำยงำนค่ำปรบรำยบุคคลได้
- ระบบสำมำรถเลือกพิมพ์รำยงำนค่ำปรบตำมช่วงเวลำได้
- ระบบสำมำรถเลือกพิมพ์รำยงำนค่ำปรบตำมรำยเดือนได้
- ระบบสำมำรถเลือกพิมพ์รำยงำนค่ำปรบตำมระดบกำรศึกษำได้
8. มีระบบรำยงำนเชิงสถิติของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดงนี้
- ระบบเลือกพิมพ์รำยงำนสถิติผู้เข้ำชม E-book อนดบผู้เข้ำชม E-book มำกที่สุด และอนดบ E-book ยอดนิยม
- ระบบเลือกพิมพ์รำยงำนสถิติผู้เข้ำฟัง Audiobooks อนดบผู้เข้ำฟัง Audiobooks มำกที่สุด และอนดบผู้เข้ำฟัง
Audiobooks ยอดนิยม
- ระบบเลือกพิมพ์รำยงำนสถิติผู้เข้ำชม Video อนดบผู้เข้ำชม Video มำกที่สุดและอนดบผู้เข้ำชม Video ยอดนิยม
- ระบบเลือกพิมพ์รำยงำนอนดบผู้เข้ำใช้บริกำรมำกที่สุด
9. มีระบบรำยงำนกำรส่งซ่อมและจำหน่ำย ดงนี้
- ระบบสำมำรถเลือกพิมพ์รำยงำนกำรส่งซ่อม-จำหน่ำยได้
- ระบบสำมำรถเลือกพิมพ์รำยงำนกำรจำหน่ำย-ยกเลิกได้

สหบรรณานุกรม และการใช้ระบบร่วมกันของห้องสมุด
Library Push (ไลบรำรี่ พุช) เป็นระบบที่พฒนำเพื่อให้ห้องสมุดในแต่ละที่สำมำรถใช้ทรพยำกรร่วมกน
(สหบรรณำนุกรม Union Catalog) ผ่ำน ระบบเครือข่ำยและกำรเก็บฐำนข้อมูลแบบ Cloud Computing ที่มีควำมปลอดภย
ซึ่งระบบจะสำมำรถเชื่อมโยงได้กบผู้ผลิต ผู้จำหน่ำย ตวแทนกำร ขำย กบห้องสมุด หน่วยงำนที่เกี่ยวกบกำรผลิต กำรบริกำรสื่อ
และผู้มีควำมต้องกำรใช้สื่อให้เป็นระบบเดียวกน ดงน้นรำยกำร สื่อที่มีอยู่ ในปัจจุบน หรือ จะมีขึ้นในอนำคตไม่ว่ำจะเป็นสื่อชนิด
ใด ก็จะถูกรวบรวมมำไว้ในระบบโดยเจ้ำหน้ำที่ และผู้ผลิตเอง ซึ่งผู้ใช้สื่อสำมำรถสืบค้น หรือค้นหำรำยกำรสื่อที่ ออกมำใหม่ได้
ในระบบเดียว และยงสำมำรถที่ จะเข้ำถึงตวสื่อได้หลำยรูปแบบได้

ระบบการพัฒนาบุคลากรและการบารุงรักษาระบบ
1. Library Push (ไลบรำรี่ พุช) มีกำรจดอบรมเจ้ำหน้ำที่ บุคลำกรที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้สำมำรถใช้งำนได้ ตำมจำนวน
และควำม จำเป็นตำมที่ต้องกำร
2. Library Push (ไลบรำรี่ พุช) มีระบบอบรมผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้ใช้สำมำรถเข้ำไป ศึกษำได้ด้วย
ตนเองผ่ำน เว็บไซต์
3. Library Push (ไลบรำรี่ พุช) บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนบรรณำรกษ์ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และ ประสบกำรณ์ใน
ระดบ เชี่ยวชำญไว้คอยบริกำรท่ำน ทำงโทรศพท์ ทำง Line และ นอกสถำนที่ตำมที่กำหนด
4. กำรบำรุงรกษำระบบ และกำรสำรองข้อมูลเป็นหน้ำที่ของ Library Push (ไลบรำรี่ พุช) ผู้ใช้ไม่ต้องรบภำระในส่วน
นี้ ส่วน ผู้ใช้มีหน้ำที่เพียงต้องดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้งำน สมำร์ทโฟน แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์ที่ผู้ใช้ใช้อยู่ให้
สำมำรถใช้งำนได้ หรือเข้ำอินเทอร์เน็ตได้ก็ เพียงพอสำหรบกำรใช้ระบบ
5. หำกเกิดปัญหำในกำรใช้ระบบ หรือระบบเข้ำไม่ได้ หรือต้องกำรระบบเพิ่มเติม ผู้ใช้สำมำรถขอคำแนะนำ
แจ้งและขอควำม ช่วยเหลือได้ทำงโทรศพท์ หรือทำง Line ในและนอกสถำนที่ตำมที่กำหนดได้

