Koha
Akıllı Kütüphane
Yönetim Sistemi

KOHA NEDİR ?
Dünya'nın dört bir yanındaki kütüphane, okul
ve akademik kurum tarafından kullanılan,
özgür yazılım ürünü bir kütüphane
otomasyon yazılımıdır. 1999 yılında
geliştirilmiş olan KOHA ilk olarak 2000 yılında
kullanılmaya başlanmıştır.
Desteklediği standartlar ve protokoller :
•

MARC21

•

RDA

•

Z39.50 Protokol

•

SIP2 Protokolü

•

LDAP

Koha Modülleri
•

Kataloglama

•

OPAC Modülü

•

Süreli Yayınlar

•

Kullanıcı Yönetimi ve Yetkilendirme

•

Ödünç/İade Modülü

•

Geniş Raporlama ve İstatistik

•

Parametrik Yönetim

•

Otorite Kayıtları Yönetimi

•

Çoklu Kütüphane desteği

•

Kütüphaneler arası ödünç verme

•

Sağlama

•

Dijital Kaynak Modülü

Neden KOHA ?
KOHA denenmiş ve test edilmiş dünya çapında
yüzlerce kütüphanede kullanılarak kararlılığını ve
ölçeklenebilirliğini göstermiş bir sistemdir. Kullanıcı
odaklı açık kaynaklı bir sistem olmasından
kullanıcılar yenilik yapmakta özgürdür ve
ihtiyaçlarını karşılamak için yazılımı geliştirebilirler.

•

Dünya çapında yüzlerce kütüphanede
kullanılması

•

Stabil ve kullanıcı dostu sistem

•

Kütüphane ihtiyaçlarına tam çözüm

•

Çevre birimleri ile uyumlu protokol desteği

Kataloglama ve Materyal
Modülü
• MARC Şablonuna göre alan etiket isimlerini değiştirebilme
• Sınırsız Z39.50 Protokolü ile erişilebilen Kütüphanelerden Katalogları ekleme
• İhtiyaca göre MARC şablonları oluşturabilme

Kataloglama ve sınıflama işlemleri; kütüphanelerin iş gücü ile zamandan
tasarruf etmelerini ve standartlaşmayı sağlamak üzere yapılmaktadır.
Kataloglama modülü :
•

Kütüphaneye çeşitli kategorilerde materyal ekleme (kitap, dergi, dvd,
vb.): Uluslararası bir standart olan MARC21 desteği ile standartlara
uygun bir biçimde kataloglama yapılabilmekte, MARC21 ile veri sunan
başka bir kütüphaneden katalog bilgisi otomatik olarak
alınabilmektedir.

• Manuel veya Otomatik kapak resim ekleme (Otomatik servisler : Amazon, Google Books )

• Yazar / kurum adları, konu başlıkları, seri girişleri için otorite kaydı oluşturma
• MARC indikatörlerini belirleyebilme
• MARC dosyalarını sistem içine ve dışına aktarma özelliği
• Toplu MARC ekleme ve güncelleme

•

Farklı türde materyaller için farklı kataloglama kriterleri belirleme

• Demirbaş ve Etiket sistemi

•

Kataloglanmış materyale ilişkin bilgiler (adet, ödünç alınma sayısı,
rezervasyon sayısı vb.)

• Barkod oluşturma ve yazdırma

•

Kütüphane yetkilisi, kullanıcı arayüzüne girmeden, kullanıcı arayüzün de
sunulan kriterlerin aynılarını kullanarak katalog taraması
gerçekleştirebilmektedir.

• Toplu materyal silme

OPAC Modülü

• Arama filtreleme özelliği
• Sonuçları gruplama (Anahtar kelimenin getirdiği sonuçları eser adında,yazarda, konuda vb.
alanlarda otomatik olarak gruplama)

Kullanıcılar tarafından internet ortamında koleksiyonları tarayabilecekleri
arayüzdür.
•

Kullanıcı dostu basit arayüz

•

Mobil uyumlu responsive tasarım

•

Otorite arama

•

Gelişmiş arama seçeneği ile detaylı arama

•

Etiket bulutu

•

Kullanıcıların arama geçmişi ile son aradıklarına kolay ulaşım

•

Populer kitaplar görüntüleme ile kütüphaneden en çok ödünç alınan
materyal listeleme

• Sonuç listesinin kapak resmi, detay gösterimleri
• Listeme ekle ve özel liste oluşturabilme özelliği
• Ödünç alınan veya gecikmiş materyaler gösterimi
• Katalog kayıtlarını MARC, XML, BIBTEX, RIS, ISBD formatında dışa aktarma
• Aranan materyali yazdırma
• Kulanıcı tarafından ayırtma işlemleri

ÖDÜNÇ / İADE MODÜLÜ
Koha ödünç İade modülü kütüphanecilerin ödünç iade
işlemlerini elektronik ortamda sürdürülebilmesini sağlayan
modüldür.
•

Ödünç / İade işlemler

•

Süre uzatma yenileme işlemleri

•

Ayırtma işlemleri

•

Kullanıcı materyal işlem geçmişi görüntüleme

•

Kullanıcı notu ekleme görüntüleme

•

Hızlı ödünç ve ve iade al seçeneği

•

Geciken materyal uyarı sistemi

•

Gelişlim rapor sistemi

• KURALLAR VE İSTİSNALAR

Materyaller için ödünç verme kuralları kütüphane, kütüphane şubesi ve kullanıcı türüne
göre belirlenebilmektedir her bir kütüphane için özel kurallar eklenebilmektedir. Belirlenen
tarihler arasında kuralların işlemesi, tatil günlerinde ya da kural geçerlilik tarihi dışında ceza,
iade süresi dolumu vb. sorunlar engellenebilmektedir.

Kullanıcı Yönetimi ve
Yetkilendirme
Koha üzerinden sınırsız sayıda kullanıcı türü ekleyebilir
ve yetkilerini istediğiniz şekilde düzenliyebilirsiniz.

•

Kullanıcı türü belirleme

•

Kullanıcıya kütüphane şubesi tanımlama

•

Her bir kullanıcıya ayrı yetkilendirme

•

Kullanıcı türüne göre ödünç ve iade işlem tanımlama

•

Kullanıcılara özel not ekleme

•

Gelişmiş kullanıcı detay sayfası

•

Kullanıcıların sistem loglarını görüntüleme

Süreli Yayınlar
Süreli yayınlar modülü kütüphanedeki düzenli veya
düzensiz yayınların süreçlerinin takibini sağlayan modüldür
•

Süreli yayınlara ait üyelik başlangıç ve bitiş süreleri
belirleme

•

Sağlayıcı takibi

•

Çıkış aralığı yönetimi

•

Özel duyuru

•

Süreli yayın için kullanıcı uyarısı

•

Süreli yayın için özel ceza erteleme süreci

•

Süreli yayını alırken otomatik materyal kaydı oluşturma

Sağlama

Kütüphane için satın alma işlemlerinizi takip
edebileceğiniz modüldür.

•

Bütçe belirleme

•

Sağlayıcı takibi

•

Sağlayıcı irtibat kurulacak kişi veya kişiler ekleme

•

Para birimi ayarı

•

Geciken sipariş takibi

•

Fatura takibi

•

Kullanıcıların satın alma tekliflerini takip etme

RAPORLAMA MODÜLÜ
Raporlar istatistik, üye listeleri, raf listeleri oluşturmak veya herhangi bir veri
listesini oluşturmak için kullanılan modüldür.
•

En çok ödünç materyal alan kullanıcılar

•

En çok dolaşımda olan materyaller

•

Ödünç materyal almayan kullanıcılar

•

Hiç ödünç alınmamış materyaller

•

Kullanıcılar ile ilgili detaylı rapor

•

Sağlama istatistikleri

•

Katalog ile ilgili detaylı istatistik

•

Dolaşımda ki materyal ile ilgili detaylı istatistik

•

Süreli yayınlar

•

Ayırma

•

Materyal Türüne göre katalog gibi istatistik verilerine ulaşabilirsiniz

Koha’nın esnek yapısı sayesinde tanımlı gelen raporlar haricinde yeni
raporları isteğiniz doğrultusunda sorgu seklinde oluşturarak kullanıma sunabilme
olanağı sağlamaktadır.

Çevre Birimi Desteği
Koha kütüphane yönetim sistemi ile desteklediği
protokoller sayesinde bir çok çevrebirimi ile uyumlu
çalışabilir. Bu çevrebirimleri
•

Yer alma, mola ve süre uzatma vb Kiosk cihazları

•

Self check cihazları

•

Barkod okuyucular

gibi koha’nın desteklediği protokolleri kullanan
çevrebirimleri ile sorunsuz çalışabilmektedir.
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